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Ἔκ τῆς τυπονραφίας Δουνκάνου Στεφανίδου; 
τυπσογράφου τοῦ ἐν ᾿Εδιναπόλει Πανεπιστημίου» 



ΟΡΒΈΡΑΟΘΕ. 

50. τηθ0ἢ ἸΔΡΟῸΓ ἃπα γα! θη Πᾶν ὈΘΘ 8ἰγαδάν οχ- 

Ρεμάβα ὑροὴ ΡΙΝΡΑΒ, ἐπᾶΐῦ 50ΠῚ6 τη Ὀ6 ἀϊβροββά ἴο 
{Π|ηΚ {Π6 βουγοθβ οἵ ᾿πίουγηδίοη δὲ ἰδὲ θχπαυβίθα, δπὰ 

{πᾶ νγγ σδηποῦ γΘαΒΟΠΔΌΪΥ ΠΟΡῈ ἴο Τη8Κ6 8ΔΠΥ {ὈΓΓΠΟΥ 

δάνδησθβ, δἰ ποὺ ἴῃ Ρυγγιησ 15 ἰοχῖ, ΟΥ̓ δ᾽ πο ἀδίησ ΠῚ5 

τηθϑηΐησ. [{ πιιβὲ ᾿Π4 664 Ὀ6 Δ]Πονγβά, {πᾶ {Π6 ἀπυγϑαγιθά 

Ἰαθουγ5 οὗ {πΠ6 Ἰαΐθ (ἀθυπηδη ΕΝ ἀἸἴου5, Ἔβρθοίδ!]ν οἵ ΒΌΘΚΗ, 

0Π6 οὗ {Π6 τηοβί ἀἰβεϊ σα ΞΟΠ ΟΪαΓ5 οὗ τηοάθγῃ {{Π|68; 
Πᾶν σϑηάογθα ᾿ηιρογίαμξ βθύν 66 ἴῃ ΤΘΠΊΟΥΪησ ΤΊΔΩΥ οἵ 

1Π6 ΟΥΓΟΥΒ ἃηα ΟὈουγ 65 τυ ΒΙΟἢ ἀαγκοηθα {Π6 Ὀδδιίῖεβ 

οἵ Ῥιπάδγ ; ἃπὰ γεϑί {πΠ6 ἱπίβ]Πσοπὶ Δατηΐγουβ οἵ {πΠ6 Ῥοεὶ 

γν1}} Βοδγ ον ἄθηγ, ἐπαΐ {Π6 ἑθχέ 511}} γθαυϊγεα ἴο 6 ΞὉ- 

Ἰθοϊοα ο {Π6 ργοςθββ οὗ οὐ το] εἰ θη ἀϑιίοη. 

ΤΠῈ ΕΔΙΓΟΥ {τιϑὲβ (Παῦ 6 ἢδ5 ποῖ Ῥθθὴ δ] οσθῖποΥ 

ὈΠΒΙΘΟΘΒΒΓᾺ] ἴῃ ἢΪΒ Θπἀθανουγβ [0 ΤΟΠΊΟν δ ἰθαβῦ ΒΟΠῚΘ 

οἵ {1Π6 ὈΪΘΠλΪβ65 πῃ οἷ ἀἰβῆσιγα {Π6 ρᾶσθβ οὗ ξουυΠ6Γ 

αϊείοηβ, δηα ἐπδὲ {ΠῸ ἑοχῦ ποὺ ργεβοπίεα ἴοὸ {π6 ρυθ]ῖς 
1} 6 ἔοιιπά ἰο Δρργοχιπιαΐθ Ξοπιθν ῃδξ ΠΘΔΓΟΙ {Π8Π ΔΩΥ 

τπδῦ Παὰ5 ργθοβάβα 1{, ἰο {Π6 ραυσ οὗ {Π6 οΥἹρίπα]. 

ΒΟΟΚΠ 5 βοῆθμηθ οὔ {Π6 πηθίγοβ Πὰ8 'ἴπ σΌΠΕΤΑΙ ὈΘῈΠ 

δαἀορίοα : Ὀαΐ, ἔογ {Π6 Ἰηϊογπηδέϊοη οὗ {Π6 τϑαάθσ, {πΠ6 οἱ 

αἰνβίοη Πδ5 δἱ [Π6 βᾶπι8 {πῆρ θθθη ἱπάϊοαίθα, Ὀγ ἴη- 

ΒΘΓΓ σ᾽ ΘΟΙΠΓΊΔ5 ἴῃ {Π6 ΤΆΡ]65 οἵ ϑοδηβίομ, ΠΟ αὖ Οη0 6 

Ροϊπξ οὐ ἢ πυροῦ οὗ Π᾿π65 σοπίαϊποα ἴῃ δαοῖ Οαδ. 



ἐν ῬΕΕΕΛΟΘΕ. 

ΤῊὴΘ ἙΔΙΓΟΥ ΤΩΔΥ ΠαύΘ 6 ρϑιυτηϊ 6 [0 ΘΧΡΓΘ55. ἢϊ5 

ΟΡΙπΙοη, {ῃαὺ ῬίπαδΓ ουρῇῦ ἴο πο ἃ ῥγογηϊπθηξ ρ]δοθ [ἢ 

ΕΡΘΙΥ σΟυ56 οὗ οἰαββίοαὶ δἀποδίίοη. ὅϑόσηα οἵ {η6 ΟἴΠΕΓ 

ΔηΟΙθηῦ ροθίβ ΤΠΔῪ 6 ΔΙ]ονγεά ἴο δαυδὶ Πῖπὶ ἴῃ ὈθδυΐΥ 

ΟΥ ΒΕ] γ, θαΐ ἰπ ΠΟΤᾺ] αἸσηΠὙ Π6 ἀπαοιθίθβα]ν 508 γ5 

ΔΌον 6 {Π6ῖὴ 8]} : ἃπα {Ππετρ οδῃ Ὀ6 πὸ ἄοιυθῦ {Πδὕ 1 15 1Π68 

ΡΓδναίθηοθ οὗ νἱγίποιιβ ἃπα ΠΟΌΪ6 ΒΘ ΠΕ ππθμΐ8, ΕΘ ΤΠΟΓΘ 

{Ππᾶπ ΡΤ οὗ 5Εγ16. οὐ βρί ϑπάοιιγ οἵ ἱπηασίηδίομ, [Πδὲ 

Ουρῦ το ἔογπη {Ππ6 ΘΠ] ο γθοουητπθηδίοη οἵ ἃ ὈΟΟΚ 1η- 

τοη46 4 ἔου {πΠ6 ᾿πϑέγαοίομ οὐ ἀο]ρηΐ οἵ {π6 γουτῃξα! 

μη. [10 νγὰϑ ἴο [8οΠ1αῖα {Π6 βίθαγ, ἀπά {ΠΘΓΘΌΥ ἴο 6χ- 

θη 1π6 Κπον]εάσα οὗ {Π15 ποῦ ]6 Ῥοδῦ, {πᾶῦ {Π6 ργθβθηΐ 

. ἙαΙοἢ νγὰβ ἀπά θυίακθη. [18 ὈῪ τηθδηβ οἵ {πΠ6 πηρτονβὰ 

ἰοχύ νὰ τ ΒΙοἢ [Π6 βομοΐδν 15 πον [ΓΙ ΞΘ, ἘΠ6 ΟΥΓΠΘΓ 

ΡΌΓΡΟΒΘ 5881} ἴπ δὴν ἄδστθο θ6 εἴεοίβαά, {π6 Εαϊτογ οδη- 

ποῦ ἀουθὲ {πᾶῦ {Π6 Ἰα θυ γν1}} αὖ πὸ ἀἰβίαπθ ρϑγιοα [Ό]]ονν 

85 ἃ παίαγα! τους. Ηθδ ν}1}] ΘΟηΒΙἀθὺ ὮΪΒ ργαβαπῦ Δ θΟ 5 

ἃ5. [ΠΥ τϑναγαθα, 1Γ μ6 518}1} πᾶ {Παῦ {πο Ὺ Πᾶνα θθθῃ 

1ηβύσατηθηΐδ] ἴῃ Θδχοιϊτηρσ' ἴῃ ΟἴΠΘΓΒ {Πᾶ0 Δατηϊγϑίοη οἵ {Π6 

ΤΠΘΡθαη Βαγα, νι νγῃϊο. Π6 Πδ5 ΒΙΠη56 1 θη ᾿πβρίγοα 

ΠΡΌΠῚ ΠΪ5 Θδ.]16ϑὺ γΘΔ5 ; 8η4 6 Οδἢ ἀΒΒΌΓΘ {Π6 ἸΟνΟΥΒ οἵ 

Οτεοκ ΠΠογϑίαγο, {πᾶΐ [6 ἜΧΟΥ ΟΠ. ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ΒΌΓΙΠΟΌΗΐ 

τη6 ἀΠΠου 165, τ πιοῖ {Π6 βέθαγ οἵ ΡΙπάδι ργθβθηΐβ, νὴ] 

Ὀ6 Δηρν οοπηραηβαίθα ὈΥ [π6 δχαυϊβδιίθ ρ᾽θάβαγο νυ ῃ θῇ 

8 ἸηΠΠπιᾶία δοαιαϊπίαποθ τ ΠῚ5. ἡγΟΓΚΒ 15 οδοα]αίθα τὸ 

πηραγί. 

ἘΡΙΝΒΙΒΟΘΗ, ὶ 

ϑερίοπιδεν 5, 1885. δ 



ἘΙΝΆΑΑΛΡΟΥ ΤΈΝΟΣ. 

ΠΙΝΔΑΡΟΣ ὁ ποιητὴς Θηξαῦζς ἦν ἐκ Κυνοσκεφωλῶν (κώμη ὃξ 

ἔστι Θηδαϊπὴ), υἱὸς Δαϊφάντου, κατὰ δ᾽ ἐνίους ἸΠΤαγώνδα. ἕνιοι 

ὃξ Σχοπελίνου αὐτὸν γενεωλογοῦσι" τινὲς δὲ τὸν Σχοπελῖον πατρωὸν 
» »"-» ᾽’ » Ἁ ΕῚ Ἁ ᾽ὔ  "», 5» ,ὕ « ΝΥ 

αὑτοῦ γενέσθαι, καὶ αὐλητὴν ὄντα τὴν τέχνην διδάξαι αὐτόν: ὑπὸ 

πολλοῦ καμάτου εἰς ὕπνον κατενεχθῆναι, κοιμωμένου ὃς αὐτοῦ μέ- 

λισσαν τῷ στόμοτι προσχαθίσασαν κηρία ποιῆσαι. οἱ δέ φασιν ὅτι 

ὄναρ εἶδεν ὡς μέλιτος καὶ κηροῦ πλῆρες εἶναι αὐτοῦ τὸ στόμα, καὶ 

ἐπὶ ποιητικὴν ἐτράπη. διδάσκοωλον δὲ αὐτοῦ ᾿Αθήνησιν οἱ μὲν ᾿Αγα- 

θοκλέξω, οἱ δὲ ᾿Απολλόδωρον λέγουσιν" ὃν καὶ προϊστάμενον κυκλίων 

χορῶν ἀποδραμόντα πιστεῦσαι τὴν διδωσκαλίαν τῷ Πινδάρῳ παιδὶ 
δ} " Α ς τ' ’ ͵ Υ ΕΙ Ἵ "»" 

ὄντι, τὸν ὃὲ εὖ διωακοσμήσαντω διαιϊξόητον γενέσθαι. ἔρειόμω δὲ τῆς 

Ἑλλάδος εἰπὼν ᾿Αθήνας ἐζημιώθη ὑπὸ Θηξαΐων χιλίας δρωχμὰς, 

ἃς ἐξέτισαν ὑπὲρ αὐτοῦ ᾿Αθηναῖοι. ἦν δὲ οὐ μόνον εὐφυὴς ποιητὴς, 

ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπος “γεοφιλής. ὁ γοῦν Ἰτὰν ὁ ϑεὸς ὥφθη μεταξὺ 

τοῦ Κιθαιρῶνος καὶ τοῦ ᾿Ελικῶνος ἄδων παιᾶνα Ττινδάρου" διὸ καὶ 

ἄσμα ἐποίησεν εἰς τὸν Θεὸν, ἐν ᾧ χάριν ὁμολογεῖ τῆς τιμῆς αὐτῷ" ἄσμα ἐποίη ς τὸν “)εὸν, ἐν ὦ χάριν ὁμολογεῖ τῆς τιμῆς αὐτῷ 

οὗ ἡ ἀρχή" ““ ἸΠὰν, Πὰν, ᾿Αρκαδίως μεδέων καὶ σεμνῶν ἀδύτων φύ- 

“ λαξ. ἀλλὰ καὶ ἡ Δημήτηρ ὄναρ ἐπιστᾶσα, αὐτῷ ἐμέμψατο 

ὅτι μόνην τῶν “γεῶν οὐχ, ὕμνησεν" ὁ δὲ εἰς αὐτὴν ἐποίησε ποίημα, οὗ 

ἡ ἀρχή: ““ Πότνιω “ϑεσμοφόρε “χρυσανίου." ἀλλὰ καὶ βωμὸν ἀμ- 
ψ' »" »"ΣὟ᾽᾿ Α “ ΠΟ Ψ(ῳΨ0 “΄ 5 Υ ε , ΄ ᾿ 

φοτέρων τῶν “γεῶν πρὸ τῆς οἰκίας τῆς ἰδίως ἱδρύσατο. ἸΠαυσανίου δὲ 
“ὋὩ ΄ Ἷ » »" Η͂ , ΕΣ. ΄ 

τοῦ Λακεδαιμονίων βασίλέως ἐμπιπρῶντος τὰς Θήξας, ἐπέγρωψέ 
“ ᾿ ’΄ 

τις τῇ οἰκίᾳ 

“ς Πινδάρου τοῦ μουσοποιοῦ τὴν στέγην μὴ καίετε." 



ΜΠ ΠΙΝΔΑ ΡΟΥ ΤΓΕΝΟΣ. 

9 ὔ 3, »" 

χαὶ οὕτω μόνη ἀπόρθητος ἔμεινεν, καὶ ἔστι τὸ νῦν ἐν Θήξαις πρυτα- 

νεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐν Δελφοῖς ὁ προφήτης, μέλλων κλείειν σὸν νεὼν, 

κηρύσσει καθ᾿ ἡμέραν" ““ Πίνδαρος ὁ μουσοποιὸς πωρίτω πρὸς τὸ 
Θ α» “. "»»ΨΨ» ᾿ Α -} »"» »" ,ὔ’ « σ΄... ’΄ ε 

“ς ϑεῖστνον τῷ ες . Δαὶ γαρὲν τῇ τῶν Πυθίων εορτῇ ἐγεννήθη, ως 
πον ΠΗ ε : 3 ππ "»"- τω 

αὑτὸς φησι" “(4 ἹΠενταετηρίς εὐρτὰ βουπομπὸς, ἐν ᾧ σπρωτον εὐνά- 

« σὴν ἀγαπατὸὺς ὑπὸ σπαργάνοις.᾽ λέγεται δὲ, “εωροῖς ἀπιοῦσιν εἰς 

λμμωνος, αἰτῆσαι Ἰπίνδωρος τὸ ἐν ἀνθρώποις ἄριστον, καὶ ἀποθανεῖν 
3 ᾽ ΄ -»5 -" 9. “5 ᾿ ᾳ: , 7 τ ᾿Ὰ 

ἐν ἐχείνῳ τῷ ἐνιαυτῷ. ἐπέξαλε δὲ τοῖς “χρόνοις Σιμωνίδου ἣ νεώτερος 

πρεσουτέρῳ. τῶν γοῦν αὐτῶν μέμνηνται ἀμφότεροι πράξεων. καὶ γὰρ 

Σιμωνίδης τὴν ἐν Σωαλαμῖη ναυμαχίαν γέγραφε" καὶ Πίνδαρος μέ- 

μῥνήται τῆς Κάδμου βασιλείας. ἀλλὰ καὶ ἀμφότεροι πιρὼ “Ἱέρωνι 

σῷ Συρακουσίων τυράννῳ γεγένηντωι. γήμας ὃὲ Μεγάκλειαν τὴν 

Αυσιθέου καὶ Καλλίνης, ἔσχεν υἱὸν Δαΐφαντον, ᾧ καὶ δαφνηφορικὸν 
» ἢ , ΄ , ΄ ΕῚ 

ἄσμα ἔγρωψεν: καὶ ϑυγατέρας δύο, ἸΠρωτομάχην καὶ Ἑὔμητι. 

γέγραφε δὲ βιδλία ἑπτὰ καὶ δέκα" ἽὝὝμνους, παιᾶνας, Διθυράμξων 

β΄, Τιροσοδίων β΄. φέρεται δὲ καὶ ἸΠαρθενίων β΄ καὶ γ', ὃ ἐπιγράφει 
΄ ΄ ε ΄ ᾽ ,ὕ ΄ 

Κεχωρισμένων ἸΤαρθενίων' ᾿Ὑπορχημάτων β΄, Ἐγκώμια, Θρήνους, 
3 ᾽΄ Ἷ ’΄ Α 9. ΄ - » 2 - ἢ -“" , Φ 

Ἐπινίχων δ΄. φέρεται δὲ ἐπίγραμμα ἐπὶ τῇ τελευτῇ αὐτοῦ τόδε 

Ἦ μάλα Πρωτομάχα τε καὶ Εὔμητις λιγύφωνοι 

Πινδάρου ἔκλαυσαν ϑυγατέρες πινυταί" 

᾿Αργόθεν ἦμος ἵκοντο κομίζουσ᾽ ἐνδΖό, πρωσσοῦ 

Λείψαν ἀπὸ ξείνης ἀθρόα πυρκαϊῆς. 



πῇ 

ΠΙΝΔΑΙΡΟΥ ΓΕΝΟΣ 

ΔΙΟΡΘΩΘΕΝ ΠΑΡΑ᾿ ΘΩΜΑ͂ ΤΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ͂. 

ΠΙΔΑΡΟΣ τὸ μὲν γένος Θηξαῦζς, υἱὸς Δαϊφάντου κατὰ τοὺς 

ἀληθεστέρους" οἱ ὃξ Σχοπελίνου φασίν" οἱ ὃξ λέγουσι τὸν αὐτὸν Δαΐ- 

φαντον καὶ Σκοπελῖνον" οἱ δὲ, ἸΤαγωνίδα καὶ Μυρτοῦς, ἀπὸ κώμης 

Κυνοχεφωλῶν. ἡ ὃὲ Μυρτὼ ἐγαμήθη Σκοπελίνῳ, τῷ αὐλητῇ, ὃς 
“΄ 

τὴν αὐλητικὴν διδάσκων τὸν ΤΙΐνδαρον, ἐπεὶ εἶδε μείζονος ἕξεως ὄντα, 
.΄ ’ὔ »ε -“ -" 4 (Ὁ ΕΣ, ἜΦΡΕΘΣΣ ᾿ς 9 

παρέδωκε Λάσῳ, τῷ ᾿Ἑρμιονεῖ, μελοποιῷ, παρ᾿ ᾧ τὴν λυρικὴν ἐπαι- 

δεύθη. γέγονε δὲ κατὰ τοὺς “χρόνους Αἰσχύλου, καὶ συγγεγένηται τῶν αΖὰ ὡς χρύνους ΧΡΛοῦΣ 7757:ν73 
αὐτῷ" καὶ τέθνηκεν ὅτε καὶ τὰ Ἱπερσικὰ ἤκμαζεν. ἔσχε δὲ ὃυ- 

, ΄ ΄ ’ὔ ΓΝ ᾿ ΄ 

γατέρως δύο, Ἰτολύμητιν καὶ Ἰπρωτομάχην. κατῴκει ὃξ τὰς Θή- 
-ε "-"- - »" - ΄ Ἁ ,᾽ὕ » 

ξας, πλησίον τοῦ ἱεροῦ τῆς μητρὺς τῶν ϑεῶν Ῥέας τὴν οἰκίαν ἔχων. 

ἐτίμα δὲ τὴν ϑϑεὸν σφόδρα, ὧν εὐσεξέστατος, καὶ τὸν Πᾶνα, καὶ 

τὸν ᾿Απόλλωνα, εἰς ὃν καὶ πλεῖστα γέγραφε. νεώτερος δὲ ἦν Σιμω- 
᾿ὕ Α οι μ ᾳῳν» ΄ 

γίδου, πρεσξύτερος ὃὲ Βαχχυλίδου. κατὰ ὃὲ τὴν Ξέρξου κατά- 

ξασιν ἤχμαζε τὴν ἡλικίαν. ἐτιμήθη ὃὲ σφόδρα ὑπὸ πάντων τῶ; 

Ἑλλήνων, διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ ᾿Απόλλωνος οὕτω φιλεῖσθαι, ὡς καὶ μερίδα 

τῶν προσφερομένων τῷ ϑεῷ λαμξάνειν, καὶ τὸν ἱερέα βοᾷν ἐν ταῖς 

ϑυσίαις Ἱπίνδαρον ἐπὶ τὸ δεῖπνον τοῦ ϑεοῦ. λόγος καὶ τὸν Πᾶνα ὁς- 

χήσασθαί ποτε τὸν αὐτοῦ παιᾶνα, καὶ χαίρειν ἄδοντα τοῦτον ἀεὶ ἐν 
» " ᾿ " 4 , ν 5» , 

τοῖς ὕρεσι. Φασὶ δὲ καὶ ὅτι ποτὲ Λακεδαιμόνιοι, Βοιωτοὺς ἐμπρή- 

σαντες καὶ Θήξας, ἀπέ ήνης τῆς οἰκίας αὐτοῦ, ϑεασάμενοι ἤξας, ἀπέσχοντο μόνης τῆς οἰκίας αὐτοῦ, ϑεασάμ, 
3 ΄ , ᾿Ὶ ΄ 

ἐπιγεγραμμένον τόνδε τὸν στίχον 

“ Πινδάρου τοῦ μουσοποιοῦ τὰν στέγαν μὴ καίετε." 



τς ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΓΕΝΟΣ. 

ὅπερ καὶ ᾿Αλέξανδρον μετὰ ταῦτω φασὶ πεποιηκέναι. καὶ γὰρ 

ΕΘΝ ἐμπρήσας σὰς Θήξζας, μόνης τῆς ἐκείνου οἰκίας ἐφείσωτο. 

ἐχθρῶς δὲ διωκειμένων τῶν ᾿Αθηναίων πρὸς τοὺς Θηξαίους, ἐπεὶ εἶπεν 

ἐν τοῖς ποιήμασιν, “«Ὦ ταλαίπωροι Θῆδαι᾽ καὶ “« Μεγωλοπόλιες 

« ᾿Αθᾶναι," ἐζημίωσαν αὐτὸν χρήμασιν οἱ Θηξαῖζιι, ἅπερ ὑπὲρ 

ἐχείνου ἕτισαν ᾿Αθηναῖοι. γέγραπται δὲ αὐτῷ ἑπτακαίδεκα βιξλία, 

ὧν τέσσαρα, ἡ λεγομένη ἹΠερίοδος, ᾿Ολυμπιονίκαι, ἸἹΠυθιονῆκαι, Νε- 

μεονῖκαι, ᾿Ισθμυιονῖκαι. 

Ἔστι δὲ τὰ ᾿Ολύμπια ἀγὼν εἰς τὸν Δία, τὰ Πύθια ἀγὼν εἰς 

σὸν ᾿Απόλλωνα, τὰ Νέμεωα ἀγὼν καὶ αὐτὸς εἰς τὸν Δία, τὰ δὲ 

Ἴσθμια, ἀγὼν εἰς τὸν ἹΠοσειδῶνω" τὰ δὲ ἔπαθλα, τούτων, ἐλαία, 

δάφνη, σέλινον ξηρόν τε καὶ χλωρόν. ἀλλὰ περὶ μέντοι τῶν ἄλ- 

λων οὐ χρεία νῦν ἐστι λέγειν, καὶ τὰ ἐπιξάλλοντα σούτοις ὕστερον 

ἐροῦμεν" νῦν δὲ περὶ τῆς ϑέσεως τῶν ᾿Ολυμπίων λεκτέον. τινὲς μὲν 

οὖν ταῦτα εἰς τὰ περὶ Οἰνομάου καὶ ἸΤέλοπὸς ἀναφέρουσιν" ἄλλοι 

ὃέ φασιν ὡς οὕτως αἰσχρὰν οὖσων τὴν “ϑέσιν οὐκ ἂν διεφύλαξαν 

ἕτεροι δὲ “Ἡρακλεῖ ἀνατιθέασιν" ὃ καὶ Τιΐνδαρος λέγει, ἐνδοξοτέροις 

κοσμῶν τὸν ἀγῶνα. ἐπεὶ γὰρ τὴν Αὐγείου κόπρον ἐκάθηρε, καὶ 

τῶν ἐπηγγελμένων οὐκ ἔτυχε, συναγαγὼν πολὺν στρωτὸν, τόν τε 

Αὐγείαν φονεύει, καὶ τὴν Ἦλιν παραστησάμενος, καὶ πολλὰ λά- 

φυρα συνανωγαγὼν, ἀγῶνα τίθησι τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ πολεμήσασιν, 

ὅθεν καὶ τὸ ἔθος διαμεῖναι. ἀλλ᾽ οὐδὲ αὕτη ἔμεινεν ἡ ϑέσις ἐπὶ τῆς 

συμξάσης αὐτῆς δυσχερείας" ὑπόμνησις δὲ ἦν. ἀλλ᾽ “Ιφιτύς σις 

καὶ Εὐρύλ. οχος τοὺς Κιῤῥαίους πολεμήσαντες (οὖς τοι δὲ ἦ ἦσαν οἱ τὴν 

πάραλον τῆς Φωκίδος λῃσταὶ κατέχοντες) χαὶ πολλὰ λάφυρα συν- 

ἀγαγόντες, ὁ μὲν Ἴφιτος σὰ ᾿Ολύμπιω συνεστήσατο, ὁ δὲ τὰ Ττύθια 

Εὐρύλοχος" καὶ ἐκ τούτου ἐπιμεῖναι σὴν ϑϑέσιν συνέξζη. 

Τέθνηκε δὲ ὁ ΤΠήνδαρος Ἐξ καὶ ἑξήκοντα ἐτῶν γεγονὼς, ἢ, ὡς τινες, 
ΕἸ ΄ 5 ΕῚ ΄ Ε . Ὁ“ ΦΨ ᾿ 

ὀγδοήκοντα, ἐπὶ ᾿Αδίωνος ἄρχοντος κατὰ ἕκτην καὶ ὀγδοηκοστὴν 

᾿Ολυμπιάδα. ἀκροατὴς δὲ γέγονε Σιμωνίδου. ὃ δὲ ἐπινίκιος, οὗ ἡ 



ΤΙΝΔΑΙΡΟΥ ΓΕΙ͂ΝΟΣ. ΧΙ 

ΕΣ ᾿ ᾽» Μ“ . 39 , - 

ἀρχὴ, ““ Αριστον μὲν ὕδωρ," προτέταχται ὑπὸ ᾿Αριστοφάνους τοῦ 

συντάξαντος τὼ Τινδαρικὰ, διὰ τὸ περιέχειν τοῦ ἀγῶνος ἐγκώμιον, 
, ᾿ “Ἱ᾿ , .- »" 3 » Ό 5" ᾽ὕ , 

καὶ τὰ περὶ τοὺ ἹΠελοπος, ὁς πρώτος ἐν Ἡλιὸι ἠγωνίσατο. γξγρα- 

σται δὲ Ἱέρωνι βασιλεῖ Συρακόυσίων (αἱ δὲ Συράκουσαι πόλις τῆς 

Σικελίας), ὃς καὶ κτίστης Αἴτνης ἐγένετο πόλεως, ἀπὸ τοῦ ὕρους 

αὐτὴν οὕτως ὀνομάσας. ἀποστείλας γὰρ οὗτος ἵππους εἰς ᾿᾽Ολυμ- 

σίαν, ἐνίκησε κέλητι. 



ἌΛΛΩΣ 

ἜΚ ΤΩ͂Ν ΣΟΥΤ΄ ΔΑ. 

ΠΙΝΎΔΑΡΟΣ Θηξαῦῶς, Σκοπελίνου υἱὸς, κατὰ δέ τινας Δαΐ- 

φάντου: ὃ καὶ μᾶλλον ἀληθές. ὁ γὰρ Σκοπελίνου ἐστὶν ἀφονέ- 

στερος καὶ προγενὴς Πρνδάρου. τινὲς δὲ καὶ Παγωνίδου ἱστόρησαν 

αὑτόν αθητὴς δὲ Μυρτίδος γυναιχός' γεγονὼς χατὰ τὴν ἕξέ τὸν. μαθητής ΟΥὲ ψαυρὲ γυνωιϊιχορ' γεγονῶς Ί 
᾿Ολυμπιάδα, κατὰ τὴν Ξέρξου στρατείαν ὧν ἐτῶν μ΄. καὶ ἀδελ- 

φὺς μὲν ἦν αὐτῷ ὄὕνομω ᾿Ἐρωτίων, καὶ υἱὸς Δαΐφαντος, ϑυγατέρες 

ὃς Εὔμητις καὶ Ἰρωτομάχη. συνέξη δὲ αὐτῷ τὸν βίον τελευτῆσαι 
Ε] » » 50. τᾷ . , ΠῚ τς “« " 9 « 

χατ᾽ εὐχάς. αἰτήσαντι γὰρ τὸ κάλλιστον αὐτῷ δοθῆναι τῶν ἐν τῷ 
, - " αν 3 “ 39 ΄ » ΄ 59 ᾿ -" βίῳ, ἀθρόον αὐτὸν ἀποθανεῖν ἐν εάτρῳ ἀνακεκλιμένον εἰς τὼ τοῦ 

» .Ξ ᾿ διε “ »ν Η Ἷ ὅ νι πὰρ "» 9 Γᾳ 

ἐρωμένου αὐτοῦ Θεοξένου γόνατα, ἐτῶν νε΄. ἔγραψε δ᾽ ἐν βιξλίοις 

“ζ΄, Δωρίδι διωλέκτῳ, ταῦτο" ᾿Ολυμπσιονίκας, Ἰπυθιονίκας, Νεμεο- 

νίκας, ᾿Ισθμιονίκας, ἹΠροσόδια, ἸΠαρθένια, ᾿Ἑνθρονισμοὺς, Βακχικὼ, 

Δαφνηφορικὰ, παιᾶνας, ἱΎπορχήματα, Ὕμνους, Διθυράμξους, Σκο- 

λιὰ, ᾿Εγκώμια, Θρήνους, Δράματα τραγικὰ ιζ΄, ᾿Επιγράμματα 

ἐπικὰ, καὶ καταλογάδην ἹΠαραινέσεις τοῖς “Ἕλλησι, καὶ ἄλλα 

πλεῖστα. 

Καὶ ἕτερος τοῦτο Σχοπελίνου, Θηξαζς, καὶ αὐτὺς λυριχὺς, 

ἀνεψιὸς τοῦ προτέρου. 

τὰς Θήξας τὴν πόλιν ᾿Αλέξανδρόν φασιν εἰς ἔδαφος κατασχά- 
Ν ᾿΄ 

Ψαι, καὶ, πλὴν ἱερέων τε καὶ ἱερειῶν, τοὺς ἄλλους ἀνδραποδίσαι. 
᾿ Α ,ὔ΄ Ἁ 9 Υ -" 

καὶ τὴν Πινδάρου δὲ τοῦ ποιητοῦ οἰκίαν καὶ “ποὺς ἐκγόνους τοῦ 

Πρυδάρου, φησὶν ᾿Αὐἑιανὸς ὁ ἱστορικὸς ἐν τῇ πρώτῃ διαξάσει ᾿Αλεξ- 
5 

ἄνδρου, ἀπαθεῖς ἐφύλαξεν αἰδοῖ τῇ τοῦ Τπινδάρου. 



ΠΙΝΔΑῬΡΟΥ ΓΕΙ͂ΝΟΣ 

ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ Ἢ ΡΩΙ “ΚΩ͂Ν. 

Πίνδαρον ὑψαγόρην Καδμηΐδος οὔδει Θήξης 

Κλειδίκη εὐνηθεῖσα, μενεπτολέμῳ Δαϊφάντῳ 

Τείνατο ναιετάουσα Κυνὸς Κεφαλῇ παρὰ χώρῳ, 
͵ Ε. ν᾿ -:, 

Οὐκ οἷόν γ- ἅμα τῷ καὶ ᾽᾿Ἐρείτιμον, εἰδότα “)γήρην, 

Εἰδύτα πυγμαχίην τε παλαισμοσύνην τ᾽ ἀλεγεινήν. 
Α ᾿Ὶ "" , ." ὔ ,’ ΄ 

Τὸν μὲν ὅτε κνώσσοντα ποτὶ χθόνα κάτθετο μήτηρ 

Εἰσέτι παιδίον ὄντα, μέλισσά τις ὡς ἐπὶ σίμϊξλῳ 

Χείλεσι νηπιάχοισι τιθαιξώσσουσα ποτᾶτο. 

Τῷ ὃὲ λιγυφθόγγων ἐπέων μελέων 3᾽ ὑποθήμων 

ἜἜπσλετο δῖα Κόριννα, ϑεμείλια δ᾽ ὥπασε μύθων 

Τὸ πρῶτον" μετὼ τὴν δ᾽ ᾿Αγαθοκλέος ἕωμορεν αὐδῆς, 
-" ᾿ ΕῚ -»" 

Ος τε ῥά οἱ κατέδειξεν ὁδὸν καὶ μέτρον ἀοιδῆς. 
3, -“- 

Εὖτε δ᾽ ̓ Αλεξάνδροιο Φιλιππιάδαο μενοινῇ 

Καδμείων ἀφίκοντο Μακηδόνες ἄστεα πέρσαι, 

Πινδαρέων μεγάρων οὐχ ἥψατο ϑεσπιδαὲς πῦρ. 

᾿Αλλὰ τὸ μὲν μετόπισθεν" ἔτι ζώοντι δ᾽ ἀοιδῷ 

Φαϊτος ἄναξ ἐκέλευσε πολυχρύσου παρὰ Ἰπυθοῦς 

Ἤϊα καὶ μέθυ λαρὸν ἀεὶ Θήξηνδε κομίζειν. 

Καὶ μέλος, ὡς ἐνέπουσιν, ἐν οὔρεσιν ἠὔκερως Τὰν 
- ,ὔ 9, Εὴ ν᾿ . 9 ὙΞΞ ἂν, ἢ 

Τχινδάρου αἰὲν ἄειδε, καὶ οὐκ ἐμέ γηρεν ἀείδων. 
φ' »" Ε - ΄ 
Ἦμος δ᾽ ἐν Μαραθῶνι καὶ ἐν Σαλαμῖνι παρέσταν 

Αἰναρέται Πέρσαι μετὰ Δάτιδος ἀγξιοφώνου, 
-“ "» “ διὸ ι οἱ ΄ 

Τῆμος ετι ζώεσκεν, ὅτ᾽ Αἰσχύλος ἦν ἐν ᾿Αθήναις. 



χὶν ΠΙΝΔΑΙ͂ΡΟΥ ΓΕΙ͂ΝΟΣ. 

Τῷ Τιμοξείνη παρελέξατο δῖα, γυναικῶν, 

Ἢ τέχεν Ἐὔμητιν μεγωλήτορα καὶ Δαΐφαντον, 

Πρωτομάχην δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν. ἔμελνψε δὲ κῦδος ἀγώνων 

Τῶν σπισύρων, μακάρων παιήονας, ἀνδράσι “)γρήνους, 

Καὶ μέλος ὀρχηθμοῖδι, “γεῶν τ᾽ ἐρικυδέας ὕμνους, 

ἪδΣὲ μελιφθόγγων μελεδήματα παρθενικάων. 

Τοῖς ἐὼν καὶ τοῖα πορὼν καὶ τόσσα τελέσσας, 

Κάτθανεν ὀγδώκοντα τελειομένων ἐνιαυτῶν. 

ΠΙΝΔΑ͂ΡΟΥ ᾿ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ. 

Πίνδαρος, ὁ μελοποιὸς, ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, “« ὙΙ πρίονος ὀξύτε- 

“« ρον, εἶπε, “« Διαξολή." 

Παραγενόμενος δὲ εἰς Δελφοὺς καὶ ἐρωτώμενος τί πάρεστι -)ὑ- 

σων τῷ ᾿Απόλλωνι, εἶπε, ““ ἸΤαιᾶνα." 

᾿Ερωτηθεὶς πάλιν διὰ τί Σιμωνίδης πρὸς τοὺς τυράννους ἀπεδή- 

ησεν εἰς Σικελίαν, αὐτὸς δὲ οὐ ϑέλει: “«“Οτι βούλομα ̓̓  εἶπεν 

« ἐμαυτῷ ζῆν, οὐκ ἄλλῳ." 

᾿Ερωτηθεὶς διὰ τί τῷ εὖ πράττοντι τὴν ᾿γυγατέρα οὐ δίδωσιν, οὐ 

μόνον δεῖσθαι φησὶν εὖ πράττοντος, ἀλλὰ καὶ πράξοντος εὖ. 

᾿Ερωτηθεὶς πάλιν ὑπό τινος διὰ τί μέλη γράφων οὐκ ἐπίσταται 

ᾷδειν, εἶπεν" ““ Καὶ γὰρ οἱ ναυπηγοὶ, πηδάλια κατασκευάζοντες, 

«ς κυξερνᾷν οὐκ ἐπίστανται." 

Τοὺς φυσιολογοῦντας ἔφη ἀτελῆ σοφίας δρέπειν καρπόν. 
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ΝΕΜΕΟΝΙ ΚΑΙ. 

ΧΡΟΜΙΩ, ΑΥ̓ΤΝΑΙΏ,, Ἵπ ποις πυ ΥΝ  Ἐ τ 5 5} 

. ΤΙΜΟΔΗ' ΜΩ, ̓ ᾿ΑΘΗΝΑΙΩ,, Παγκρατιώσσῇ ἀρμουθαν δε τρθοῦν ἐξ ον ον ΚΌΡΑ 

ΠΡΑΡΙΣΤΟΚΛΕΙ͂ ΔΗ ΑΓ ΓΙΝΗΎΗ,, Παγκρατιαστῇ «..... 6652 5772. 168 

᾿ ΤΙΜΑΣΑῬΧΩ, ΑΥ̓ΓΙΝΗΤΗΙ, Παιδὶ Παλαιστῇ «- Ὁ 62 κλτλλεε λέτε 68 

᾿ΠΎΘΕΓ Αι ΑΡΓΓΙΝΗΤΗ,, Παιδὶ Παγκρατιαστῇ .... 626  λλλλλλο λον. . 168 

ΟΡΑΛΚΙΝΜΙ ΔΗ, ΑΥ̓ΤΙΝΗΤΗ,, Παιδὶ Παλαιστῇ ..96 666 Ἐκ λό οοο τον 170 

ΠΟ ΣΩΓΕΝΕΙ ΑΓΓΙΝΗΎΗ,, Παιδὶ Πεντάθλῳ ......6 66 62 6θ οθθοοοοογο..178 

᾿ ΔΕΓΝΙΔΙ ΑΥΤΙΝΗΤΗΙ, Σταδιεῖ ..... 6 νρθεοονεεο σε κοεκοοοοκοολσκοτ 185 

. ΧΡΟΜΙΩ, ΑΓΤΝΑΙΏΙ, “Αρμάτι .. Ὁ θελν κε κκοο σε οοκ σέ σόεκλοσσοο....189 

᾿ΘΕΙΑΤΩΙ ᾽᾿ΑΡΓΕΙΏ,, Παλαισσῇ ..0Ὁ τνν νον ν σε κε κοοκτεκλεεκοκ τλκλλο.. 194 

ΟΡΑΡΙΣΤΑΤΟῬΑ, ΤΕΝΕΔΙΩι, Πρυτανεῖ «...θο λον κοοσόετκλοκοκόλοο9 0} 

ἸΣΘΜΙΟΝΙΓΚΑΙ. 

ἭΡΟΔΟ' Τῇ, ΘΗΒΑΙΩ,, ἽΑρμάτι ΠΝ τὸ τε τε τ 

. ΞΕΧΟΚΡΑΤΕΙ ᾽᾿ΑΚΡΑΓΡΑΝΤΙ ΝΩΙ, “Αρμασε «ον κε κοεκδλ λεοέέκοο ΞΖ 10 

ΜΕΛΙΣΣΩ, ΘΗΒΑΙΏΙ, Παγκρατίῳ τ  τὸὺ- τι τ 

. ΦΥΛΑΚΙ ΔΑΙ ΑΓ ΓΊΝΗ ΤΗΙ, Παγκρατίῳ «...6 6 πο οοοοκκλοκοοοοο στο 90 

᾿ ΦΥΛΑΚΙ ΔΑ, ΑἸ ΓΙΝΗΤΗ,, Παγκρατίῳ ....κ66ν κνκοκοκο σε σοσοκκοοοουΣΩ α, 

᾿ ΣΤΡΕΨΙΑ' ΔΗ, ΘΗΒΑΙΏΙ, Παγκρατίῳ .....0 ν εκ πλὴκ κε κκλκλεκκελκε 299 

᾿ΚΛΕΑΛ ΔΡΩ, ΑΥΤΙΝΗΤΗ,, Παγκρατίῳ «..ννενκ το κκκκοκκ κε νεοον 299 

᾿ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΑ. 

ἸΣΘΜΙΟΝΙΓ ΚΑῚ «ὐνννννΣελ. 9359. ΠΑΡΘΕΊΝΙΑ ....6 66 εοο σον νον ....248 

ΦΌΜΝΟΙ «τον νου σον ονονονοννν 9 40. ὙΠΟΡΧΗ ΜΑΤΑ ...............2949 

ΠΑΙΑ͂ΝΕΣ .«ονονονονονοννόνο 9 49. ἜΓΚΩ ΝΙΑ ...... 6 .οθοθοόοσοο σου ΣΦ 

ΔΙΘΥῬΑΜΒΟΙ ....οοοονννννν 948 ΣΚΟΓΛΙΑ ....οοοοκοοσοθοσοσοθοοο. ΟΣ: 

ΠΡΟΣΟ΄ΔΙΑ «.ονοον ον οσνννονν 946. ΘΡΗΓΝΟΙ ......6 666 66 6. 66 οοοσοοοοοο 99) 

ἘΞ ᾽ΑΔΗ ΔΩΝ ΕΓΔΩ᾿Ν «υὐσονν ον οοοοσοο σους οσαϑουοροοοοδοοοεοαροσοδουσοῦ ΟΣ ἢ 
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ἙἘΓΔΟΣ ἅ- 

ἽἼΕΡΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΏΝΣ 

ΚΕ ΛΗΤΙ. 

--ὧ..-- 

Στροφαΐ. 

!,! τ ! ΞΞῚ 
νμ-πωυω-πωπι πυπύωπου, 

! 
σ-1 Π - 

ων “,΄ὉΝὉΦ4““Τ}οΤίῳ  ““““ῳμ “πΠπΠπῳφῳμμσ-νννὉὮΨ., 

! - 
-τ- -ποω --ὀυἃα --, 
Χ " ΕΞ 
-͵πυσυπ που, 
! ἶΨ 
-͵,υ-τω-πὸω -“-,, 

! Ἐς ! Ϊ 
-“,“ ππ“ἀιἭι ιψῳΗωπωππωπσππιουι.πτ-οω -υ-, 

! ! ! - 
-πωπτπι,πυ.--π - ὦ -, 

! 
πὺ ὅζσιὶ . 
μ.ωμψνψμω, πω ποωσποου-, 

Π ! 
---ὔ [ ὑσπας - 

μωπώπνουοω --, 

! 
Ε} ον "Ὁ 

-«- Ὡς πὼ  ΠΙ͂νωῸ͵͵ »-, 

! 
 .-- - 
-.πω πύ σπῷῳω “ἷ5.Ὦ-. 

Ἔ σῳδοί, 
! 

ες: ᾿ Ι͂ ῳ 
--“ρωπω π σέ -.ο-πυω  -“---- --ὺῸ -- 

Ι 
Εγν Χ Ξς ᾿Ψ 

-μμ-- πτ-ω-π- Ἠ τνοὰσζὸ.-υνυ - 

Ι ! ! - 
-ὡπωπ, πω. ποπου -π 

δ Ι ! Ξ- 
.-π πω ππου.-πυπ-π-ς-τ οο., - . 

! ! Ι . 
“ω πω πω,π πω πὸῳ -“-, 

Χ 

ἤ Ι σς.- Ι 
--ππιωωπω,πππωπι πιο. - τω. Κ που 

ξ} ἢ ! - 
4͵ππυω “-.--- -.---.“-----ὔοο.---.-.. 

ΠΙΝΔΑΡΟΥ ὈΛΥΜΠΙΟΝΙ.ΚΑΙ. 

« 



Ὃ) “ ἾἮΛΥΜΠΙΟΝΙΓ ΚΑΙ. 

Σ τροφὴ ἀ. 

ΑΡΙΣΤΟΝ μὲν ὕδωρ, ὁ ὁ δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ 

ἽΑτε διαπρέπει νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτου: 

Ἐλ δ᾽ ἄεθλα γαρύεν 

"λδεαι, φίλον ἥτορ, 

5 ΜΜηκέθ᾽ ἁλίου σκόπει 

ἤΑλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον 

ἐρήμας δὲ’ αἰθέρος" 
Μηδ᾽ ᾿Ολυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσομεν" 

Ὅθεν ὁ πολύφατος ὕμνος ἀμφιβάλλεται 
Σοφῶν μητίεσσι, κελαδεῖν 

10 Κρόνου παῖδ᾽, ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους 
Μάκαιραν “Ἰέρωνος ἑστίαν, 

᾿Αντιστροφὴ ά. 

Θεμιστεῖον ὃς ἀμφέτπει σκᾶπτον ἐν πολυμάλῳ 

Σικελίᾳ, δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν" 

᾿Αγλαΐζεται δὲ καὶ 
Μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ. 

Οἷα παίζομεν φίλαν 

"Ανδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν. ἀλλὰ Δωρίαν 
ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλου 

Λάμβαν, εἴ τί τοι Πίσας τε καὶ Φερενίκου χάρις 
Νόον ὑπὸ Ὑλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν' 

40 Ὅτε παρ᾽ ᾿Αλφεῷ σύτο, δέμας 

᾿Ακέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων, 

Κράτει δὲ προσέμιξε δεσπόταν, 

»᾿ οι 

Ὁ. φαξεινὸν 10, ἱκόμενοι 



ἙΓΔΟΣ ά. 

ἜΣ πῳδὸς α. 

Συρακόσιον ἱπποχάρμαν βασιλῆα. λάμπει δέ οἱ 
,ὔ 

κλέος 

Ἔν εὐάνορι Λυδοῦ Πέλοπος ἀποικίᾳ" - 

25 'Γοῦ μεγασθενὴς ἐ ἐράσσατο "αιάοχος 

Ποσειδᾶν, ἐπεί νιν καθαροῦ λέβητος ἔξελε Κλωθὼ, 

᾿Ελέφαντι φαίδιμον ὦ ὦμον κεκαδμένον. 

Ἢ θαύματα πολλὰ, καί πούτι καὶ βροτῶν φάτιῃ ς 
ὑπὲρ τὸν ἀληθῆ λόγον 

Δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις ἐξαπατῶντι μῦ- 
θοι: 

Σ τροφὴ β΄. 

80 Χάρις δ᾽, ἅπερ ἅπαντα τεύχει τὰ μείλιχα θνατοῖς, 

᾿Επιφέροισα τιμὰν, καὶ ἄπιστον ἐμήσατο πιστὸν 

"μεναι τοπολλάκις. 

᾿Αμέραι δ᾽ ἐπίλοιποι 
Μάρτυρες σοφώτατοι. 

86 "Εστι δ ἀνδρὶ φάμεν ἐ ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά: 

μείων “γὰρ αἰτία. 

Υἱὲ "Γαντάλου, σὲ ὃ΄. ἀντία προτέρων, φθέγξομαι, 

ὋὉπότ᾽ ἐκάλεσε πατὴρ τὸν εὐνομώτατον 
Ἔς ἔ ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον, 

᾿Αμοιβαῖα θεοῖσι δεῖπνα παρέχων, 

40 Τότ᾽ ᾿Α γλαοτρίαιναν ἁρπάσαι, 

᾿Αντιστροφὴ β'. 
Δ ’; ; ε ’ ’ δῶ τς 

ἀμεντα φρένας ἱμέρῳ, χρυσέαισιν ἀν᾽ ἵπποις, 

34. Τἱαρ᾿ εὐάνορι 38. βροτῶν φρένας 

97.98, πατὴρ ἰς εὐνομιώτατον "Ἐρανον» 41. χρουσίαισί τ᾽ ἀν᾽ 



4 ἶ ᾽ἊΟΛΥΜΠΙΟΝΙΓΚΑΙ. 

Ὕπατον εὐρυτίμου ποτὶ δῶμα Διὸς μεταβᾶσαι: 
Ἔνθα δευτέρῳ χρόνῳ 
Ἦλθε καὶ Ἰ Γανυμήδης 

ΑὉ Ζηνὶ τωῦτ᾽ ἐπὶ Χ' έος. 

Ὡς δ᾽ ἄφαντος ἔπελες, οὐδὲ ματρὶ πολλὰ μαιό- 
μενοι φῶτες ἄγαγον" 

"Ἔννεπε κρυφᾶ τις αὐτίκα φθονερῶν γειτόνων, 

Ὕδατος ὅτι τε πυρὶ ζέοισαν ἀμφ᾽ ἀκμὰν 
Μαχαίρᾳ τάμον κάτα μέλη, 

ὅ0 ραπέζαισί τ᾽ ἀμφὶ δεύτατα κρεῶν 

Σέθεν διεδάσαντο καὶ φάγον. 

᾿Επῳδὸς β΄. 

᾿Εμοὶ δ᾽ ἄπορα "γαστρίμαργον μακάρων τιν᾽ εἰ- 
πεῖν: ἀφίσταμαι. 

᾿Ακέρδεια λέλογχεν θαμινὰ κακαγόρους. 
Εἰ δὲ δή τιν᾽ ἄνδρα θνατὸν ᾿Ολύμπου σκοποὶ 

Ἔσπτί ἣν ᾿Πάνταλος οὗτος. ἀλλὰ “γὰρ κα- τιμασαν. ἣν 1αντ ς γὰρ 

ταπέψαι 
Μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη. κόρῳ δ᾽ ἕλεν 
ΓἼΑταν ὑπέροπλον. ἅν οὗ πατὴρ ὑπερκρέμασε, 

καρτερὸν αὐτῷ λίθον, 
Τὸν αἰεὶ μενοινῶν κεφαλᾶς βαλεῖν, εὐφροσύνας 

ἀλῶᾶται. 

δι οι 

Στροφὴ Ὑ.. 

"Ἔχει δ᾽ ἀπάλαμον βίον τοῦτον ἐμπεδόμοχθον, 
80 Μετὰ τριῶν τέταρτον πόνον, ἀθανάτων ὅτι κλέ- 

αις 

49. χατὰ ὅ8. κακαγόρως. 57. «τάν εἰ 



70 

80 

ἘΤΔΟΣ α΄. δ 

“Αλίκεσσι συμπόταις 
; τ ’ 

Νέκταρ ἀμβροσίαν τε 
Δῶκεν, οἷσιν ἄφθιτον 

Θέσσαν. εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεταί τι λαθέμεν 
ἔρδων, ἁμαρτάνει. 

Ν . εν ο ’ Ξ ’ « ’ 

Τοὔνεκα προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοί οἱ πάλιν 
Μετὰ τὸ ταχύποτμον αὖτις ἀνέρων ἔθνος. 

Πρὸς εὐάνθεμον δ᾽ ὅτε φυὰν 
“ ’ “2 ΕΣ 

Λάχναι νιν μέλαν “γένειον ἔρεφον. 

᾿ΕἙτοῖμον ἀνεφρόντισεν “γάμον 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ-. 

Πισάτα παρὰ πατρὸς εὔδοξον “Ἱπποδάμειαν 
Σχεθέμεν.᾿ ἄγχι δ᾽ ἐλθὼν πολιᾶς ἁλὸς οἷος ἐν 

ὄρφνᾳ. 
ἔΑπυεν βαρύκτυπον 
Εὐτρίαιναν: ὁ δ᾽ αὐτῷ 
Πὰρ ποδὶ σχεδὸν φάνη. 
Γῷ μὲν εἶπε: ““Φίλια δῶρα Κυπρίας, αὙ᾽. εἴ τι. [1ο- 

σείδαον, ἐς χάριν 
“Τέλλεται, πέδασον ἔγχος Οἰνομάου χάλκεον. 
ς- ᾽᾿Εἰμὲ δ᾽ ἐπὶ ταχυτάτων πόρευσον ἁρμάτων 

3 “2 (Χ Α ἢ ΡΙ 

ςς Ἂς Αλιν, κράτει δὲ πέλασον. 
᾽ κ - 4 Ὧν αὶ Ψ ἃ ἄν τ 

“᾿Επεὶ τρεῖς “γε καὶ δέκ᾽ ἄνδρας ὀλέσαις 
“ς ᾿Ερῶντας ἀναβάλλεται “γάμον 

ς Θ ὅς « ’ δι ν»ἃ 3 ξ «δ 

υγατρὸς. ὁ μέγας ὃε κίνουνος ἀναλκιν οὗ 
φῶτα λαμβάνει. 

θ4. λασέμεν ἕρδων, 66. αὗέις Ἴ4., σποσὶ 
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Οι 

Φι 

Φ 

᾿᾽ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΓΚΑΙ. 

ς () - δ᾽ Ἄ " , ἰ᾿ ’ὔ Ἂ ’ 

Ὁ ανειν ὁ οἱσιν ανα κα, τι κε τις ἀνώνυμον 
ῪΩ » ’ , ΦΨ “ 

ςς [ῆρας ἐν σκότῳ καθήμενος ἕψοι μάταν, 
ξ Ἷ “-“ 5 ᾿ 9 νι ἦἵἑ Α' Α Φ 

““Απάντων καλῶν ἄμμορος; ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οὗτος 
ἄεθλος 

ςς Ὑποκείσεται: τὺ δὲ πρᾶξιν φίλαν δίδοι.᾽ 
ἃ “, “9 ον; Ω απ 
ὡς ἔννεπεν: οὐδ ἀκράντοις ἐφάψατ᾽ ὧν ἔπεσι. 

τὸν μὲν ἀγάλλων θεὸς 
τ ’ » ’ " Ν᾿] [4 

δωκεν δίφρον τε χρύσεον, πτεροῖσίν τ᾽ ἀκά- 
μαντας ἵππους. 

Στροφὴ ὃ. 

Ἕλεν δ᾽ Οἰνομάου βίαν παρθένον τε σύνευνον" 
Τέκε τε λαγέτας ἐξ ἀρεταῖσι μεμαλότας υἱούς. 
Νῦν δ᾽ ἐν αἱμακουρίαις 
᾿Αγλααῖσι μέμικται, 

᾿Αλφεοῦ πόρῳ κλιθεὶς, 
Τύμβον ἀμφίπολον ἔχων πολυξενωτάτῳ παρὰ 

βωμῷ: τὸ δὲ κλέος 

Τηλόθεν δέδορκε τᾶν ᾿Ολυμπιάδων ἐν δρόμοις 
Πέλοπος, ἵνα ταχυτὰς ποδῶν ἐρίζεται, 
᾿Ακμαί τ᾽ ἰσχύος θρασύπονοι. 
Ὁ νικῶν δὲ λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον 
"Ἔχει μελιτόεσσαν εὐδίαν 

᾿Αντιστροφὴ δ΄. 

᾿Αέθλων γ᾽ ἕνεκεν. τὸ δ᾽ αἰεὶ παράμερον ἐσλὸν 
ΓΡ 2᾽ ν ΄σ΄ 5" Α δὲ πατον ἔρχεται παντὶ βροτῷ. ἐμὲ δὲ στεφα- 

νῶσαι 

84. οὑποσὶ ὧθλός γ᾽ 86. ἔσεσσι. 

87. δίφρον χρύσεον, ἐν π'τεροῖσίν τ᾽ 89. Τέκς δὲ 99. ἀεὶ 



"2 ΕΥ͂ΔΟΣ α 

Κεῖνον ἱππίῳ νόμῳ 
Αἰοληΐδι μολπᾷ 
Χρή: πέποιθα δὲ ξένον ᾿ 

Μή τιν ἀμφότερα καλῶν τε τλδῆν ἄλλον, ἢ δύ- 
ναμιν κυριώτερον, 

106 Τῶν γε νῦν, κλυταῖσι δαιδαλωσέμεν ὕμνων πτυ- 
χαῖς. 

Θεὸς, ἐπίτροπος ἐὼν, τεαῖσι μήδεται. 
ἜἝἜ ῦτο κῆδος, “1έ χῶὼν τοῦτο κῆδος, Ἱέρων, 

φη.. Μερίμναισιν. εἰ δὲ μὴ ταχὺ λίποι. 
τὴ ἢ» ’ 3, 

τι “γλυκυτέραν κεν ἔλπομαι 

᾿Επῳδὸς δὅ΄. 

110 Σὺν ἅρματι θοῷ κλεΐξειν ἐπίκουρον εὑρὼν ὁδὸν 
λόγων, 

Πρ᾽ εὐδείελον ἐλθὼν Κρόνιον. ἐμοὶ μὲν ὧν 
Μοῖσα καρτερώτατον βέλος ἀλκᾷ τρέφει: 
Ἔπ᾽ ἄλλοισι δ᾽ ἄλλοι μεγάλοι: τὸ δ᾽ ἔσχατον 

κορυφοῦται .- 
Βασιλεῦσι. μηκέτι πάπταινε πόρσιον. 

ι1ὅ Εἴη σέ τε τοῦτον ὑψοῦ χρόνον πατεῖν, ἐμέ τε 
τοσσάδε νικαφόροις 

“Ομιλεῖν, πρόφαντον σοφίᾳ καθ᾽ “Ἕλλανας ἐόντα 
παντᾶ. 

101. ἱπαικῷ 110. κλεϊξεῖν 



ἘΓΔΟΣΞ 5.. 

ΘΗΡΩΝΙ ᾿ΑΚΡΑΓΑΝΤΙ ΝΩν 

“ΑΡΜΑΤΙ. 

---π-ο».--- 

Σ τροφαί. 
Ι Ι --- 

“ψ- υππττυυ--ὦ, 

Ι 

σ-ος ἢ ! ιν ἢ Ζι! δ 
ΜΜΩ πὸ -, πω πίω -πῷ - 

Ι Ι το, Υ͂ -- ἰ ! 
-“ττο - τ τ ὐὠνωνωνπμων. πἰ;Ἔ;ςς - -.-. 

ΜΜΜῃῳῃ, 

! 
Ι »--- « 
που π-π, 

Ι 
Ι ΦΙ σς᾿-Ἅ Ϊ ᾿- 
-“σ-ωνο - π᾿, - -τ- νυ -, 

Π) ἌΝ ἢ ! ΑΝ; Ξε- 
͵-᾿π ρν προ -π-π -ττοςσπ  ὧ-π- π-πὖὔ.-ὖῳ, 

ΜΜῳ, 

! 
. 

““ττὐὖπν ππρῳ πω πῴνῳ .-" 

Ἑπῳδοί. 
! ! “ 

-΄ὡ “τὸ ---οὧὖὖὧυο. -ν, - 

! 
Ϊ πὟἍ ! ᾿-" 
““ῳ πῳ -πῳῴῳ«ψ ᾳφ-πιῳ  πππω, 

! ! 
ἌΝ ! -΄ς Ι ῳ 

"νω -. -.,-;.ἀιῳιὖἅ7ππ΄συ - -ὖ -, 

Ι Ι ππ Ἐ᾿ 
--σπτυ - - τς. Π-ττ΄νκοο -ππ ῳ, 

Μμῳᾳ 

͵ 
».- ῇ 

“101ἋἋἜπ-ρμςω -“τ ὦ -, ---- ..-ἔ -- 
͵ - 

μὩω΄Ὡ-π-ο. - τυ, 

Σ τροφὴ ἀ. 

᾿Αναξιφόρμιγγες ὕμνοι. 

λ4 

Τίνα θεὸν, τίν᾽ ἥρωα. τίνα δ᾽ ἄνδρα κελαδήσομεν : 



: «ὦ 

ῬΌΛΥΜΠ. ΕἸΔΟΣ β΄. 9 

Ἤτοι Πίσα μὲν Διός: ᾿Ολυμπιάδα δ᾽ ἔστασεν Ἢ- 
ρακλέης 

᾿Ακρόθινα πολέμου" 
δ Θήρωνα δὲ τετραορίας ἕνεκα νικαφόρου 
ἢ ἢν 3 ΝΜ δί ’ ᾿ Ε] Ἂκ 4 

εγωνητέον, ὅπι δίκαιον ξένων, ἔρεισμ ρά- 
αντος, 

9 ;; ; ΕΝ 9 ’ 

Εἰὐωνύμων τε πατέρων ἄωτον ὀρθόπολιν' 

᾿Αντιστρο φὴ ἀ. 

ΚΚαμόντες οἱ πολλὰ θυμῷ, 
ὟἾ Ἁ 3 Ε “ » ’ ὯΝ 

ερὸν ἔσχον οἴκημα ποταμοῦ, Σικελίας τ᾽ ἔσαν 
10 ᾿Οφθαλμὸς, αἰών τ᾽ ἔφεπε μόρσιμος, πλοῦτόν τε 

καὶ χάριν ἄγων 
’ 3 " ν - 

Ῥνησίαις ἐπ᾽ ἀρεταῖς. 
᾿Αλλ᾽, ὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας. ἕδος ᾽Ολύμπου νέμων. 

᾿Αέθλων τε κορυφὰν, πόρον τ᾽ ᾿Αλφεοῦ, ἰανθεὶς 
ἀοιδαῖς, 

Εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον 

πα 
"5 Λοιπῷ γένει. τῶν δὲ πεπραγμένων, 
Ἔν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν, ἀποίητον οὐδ᾽ ἂν 

Χρόνος, ὁ πάντων πατὴρ, δύναιτο θέμεν ἔργων 
τέλος: 

Λάθα δὲ πότμῳ σὺν εὐδαίμονι “γένοιτ᾽ ἄν. 

᾿ἘἘσλῶν γὰρ ὑπὸ χαρμάτων πῆμα θνάσκει 

90 Παλύγκοτον δαμασθὲν, 
"΄. “μά ᾿ ε Ὶ 
β θΘ. Γεγωνητέον ὀπὶ, δίκαιον ξένον, 



--«“««οὐὐν“ πα 10 “ ὈΛΥΜΠΙΟΝΙΓΚΑῚΙ. 

Α Σ τροφὴ β΄. 

Ὅταν θεοῦ Μοῖρα πέμπη 
᾿Ανεκὰς ὄλβον ὑψηλόν. ἕπεται δὲ λόγος εὐθρό- 

νοις 

Καδμοιο κούραις, ἔπαθον αἱ μεγάλα, πένθος δὲ ὁ 
πιτνεῖ βαρὺ 

, ᾿ ς᾽ - 
Κρεσσόνων πρὸς ἀγαθῶν. β 

5 ζώει μὲν ἐν ᾿Ολυμπίοις, ἀποθανοῖσα βρόμῳ 
Κεραυνοῦ τανυέθειρα Σεμέλα, φιλεῖ δέ μιν [1αλ- 

λὰς αἰεὶ, 

Καὶ Ζεὺς πατὴρ μάλα, φιλεῖ δὲ παῖς ὁ ΉΤΝ 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

Λέγοντι δ᾽ ἐν καὶ θαλάσσᾳ 
Μετὰ κόραισι ΝΝηρῆος ἁλίαις βίοτον ἄφθιτον 

80 Ἶνοϊ τετάχθαι τὸν ὅλον ἀμφὶ χρόνον. τοι βρο- 
τῶν γε κέκριται 

Πεῖρας οὔ τι θανάτου, 
9 ε ’ ς ’ ε ’ “ δὰ Κὶ 

Οὐδ᾽ ἁσύχιμον ἁμέραν ὁπότε, παῖδ᾽ ἁλίου, 
᾽Ἃ. - κ᾿ ς ΄σ ΄ ε Ἀ δ Ε 

τειρεῖ σὺν ἀγαθῷ τελευτάσομεν: ῥοαὶ αλ- 

λοτ᾽ ἄλλαι 
Εὐθυμιᾶν τε μέτα καὶ πόνων ἐς ἄνδρας ἔβαν. 

ΕῚ Ἁ 

Επῳδὸς β'. 

86 Οὕτω δὲ Μοῖρ᾽. ἅ τε πατρώϊον 

Τῶνδ' ἔχει τὸν εὔφρονα πότμον, θεόρτῳ σὺν ὄλβῳ 
5 , ΟΥ̓ ξῳ Ὁ , ΕΣ ’ Ἐπί τι καὶ πῆμ᾽ ἄγει παλιντράπελον ἄλλῳ χρόνῳ" 
Ἔξ οὗ περ ἔκτεινε Λᾷον μόριμος υἱὸς 

30. βροτῶν κέκριται 358. Λάϊον 
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Συναντόμενος, ἐν δὲ ΠΠυθῶνι χρησθὲν 
40 ΠΠαλαίφατον τέλεσσεν. 

Σ τροφὴ Ὑ΄. 

Ἰδοῖσα δ᾽ ὀξεῖ ᾿Εἰριννὺς 
"Επεφνέ οἱ σὺν ἀλλαλ οφονίᾳ “γένος ἀρήϊον. 
Λείφθη δὲ Θέρσανδρος ἐριπόντι [Πολυνείκει, νέοις 

ἐν ἀέθλοις 
Ἔν μάχαις τε πολέμου 

45 Τιμώμενος, ᾿Αδραστιδᾶν θάλος ἀρωγὸν δόμοις" 
[ ’ 3» [2 ’, ᾿ Ε 

Ὅθεν σπέρματος ἔχοντι ῥίζαν. πρέπει τὸν Αἰ- 

νησιδάμου 
3 “ , ΄ ’ 

Ἐ;γκωμίων τε μελέων λυρᾶν τε τυγχανέμεν. 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ. 

᾿ὈΟὈλυμπίᾳ μὲν “γὰρ αὐτὸς 
Τέρας ἔδεκτο: [Πυθῶνι δ᾽ ὁμόκλαρον ἐς ἀδελφεὸν, 

80 Ἴσθμοϊ τε. κοιναὶ χάριτες ἄνθεα τεθρίππων δυω- 
δεκαδρόμων 

ΓΑ γαγον. τὸ δὲ τυχεῖν, 
Πειρώμενον ἀγωνίας, παραλύει δυσφρόνων. 
Ὁ μὰν πλοῦτος ἀρεταῖς δεδαιδαλμένος φέρει τῶν 

τε καὶ τῶν 
Ἀ ΄- ς ’ ; ο ’ 

Καιρὸν, βαθεῖαν ὑπέχων μέριμναν ἀγροτέραν. 

Ἔπῳ δὸς γγ΄. 

56 ᾿Αστὴρ ἀρίζηλος, ἐτήτυμον 
᾿Ανδρὶ φέγγος" εἰ δέ μιν ἔχει τις, οἶδεν τὸ μέλλον, 
Ὅτι θανόντων μὲν ἐνθάδ᾽ αὐτίκ᾽ ἀπάλαμνοι φρένες 

42, Πέφνεν ἕο 46. ἔχοντα ῥίξαν πρέπει δδ. ἀλαβθινὸν 
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ΠΟοινὰς ἔτισαν, τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ 
᾿Αλιτρὰ κατὰ γάς δικάζει τις, ἐχθρᾷ 

00 Λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ. 

Σ τροφὴ ὅ΄. 

Ἴσον δὲ νύκτεσσιν αἰεὶ, 
Μ 5 ς ’ “, 5, - , 

Ισα δ᾽ ἐν ἁμέραις ἅλιον ἔχοντες, ἀπονέστερον 
εῚ ι ’ , 9 ’ [2 

Εσλοὶ δέκονται βίοτον. οὐ χθόνα ταράσσοντες 
ἐν χερὸς ἀκμᾷ, 

Οὐδὲ πόντιον ὕδωρ, 

Κεινὰν παρὰ δίαιταν: ἀλλὰ παρὰ μὲν τιμίοις 
Θεών, οἵτινες ἔχαιρον εὐορκίαις, ἄδακρυν νέμονται 
Αἰῶνα: τοὶ δ᾽ ἀπροσόρατον ὀκχέοντι πόνον. 

᾿Αντιστροφὴ δὅ΄. 

Ὅσοι δ᾽ ἐτόλμασαν ἐς τρὶς 
ς ’ ’ “ ἣν 3 ’ 5, 

Εκατέρωθι μείναντες ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν 
10 Ψυχὰν, ἔτειλαν Διὸς ὁδὸν παρὰ Κρόνου τύρσιν' 

ἔνθα μακάρων 

Νᾷᾶσος ὠκεανίδες 
Αὔραι περιπνέοισιν: ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει. 

Τὰ μὲν χερσόθεν ἀπ᾿ ἀγλαῶν δενδρέων, ὕδωρ δ᾽ ἀλ- 
λα φέρβει: 

ΕΘ, “ ’ κὦ λέ Ι ᾿ 

ρμοισι τῶν χέρας ἀαἀναπλεκοντι και στεφανοις. 

᾿Επῳδὸς δ΄. 

Βουλαῖς ἐν ὀρθαῖς Ῥαδαμάνθυος" 
Ὃν πατὴρ ἔχει Κρόνος ἑτοῖμον αὐτῷ πάρεδρον. 

Φὺ φι 

“τ φι 

63. ᾿Ἐσλοὶ νέμονται βίοτον, οὐ χβόνα ταράσσοντες ἀλκᾷ χερῶν, 
71. Νᾶσον 72. σπεριπνέουσιν" "4. καὶ στεφάνας, --- καὶ κεφαλὰς, 
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ΠΠόσις ὁ πάντων Ῥέας ὑπέρτατον ἐχοίσας θρό- 

γον. 
Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν τοῖσιν ἀλέγονται- 
᾿Αχιλλέα τ᾽ ἔνεικ᾽, ἐπεὶ Ζηνὸς ἦτορ 

80 Λιταῖς ἔπεισε, μάτηρ" 

Σ τροφὴ ἐ. 

Ὃς Ἕκτορ᾽ ἔσφαλε, 'ροίας 
ΠΕ Ὰ 5 - Ἷ Κ ́ “4 ’ 

μαχον ἀστραβῆ κίονα, Κύκνον τε θανάτῳ πό- 

νον Σ 

᾿Αοῦς τε παῖδ᾽ Αἰθίοπα. πολλά μοι ὑπ᾽ ἀγκῶνος 
ὠκέα βέλη 

"Ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας 
΄.΄ - ᾿ Α , Ὁ ’ 

86 Φωνάντα συνετοῖσιν: ἐς δὲ τόπαν ἑρμηνέων 

“Χατίζει. σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδὼς φυᾷ: μαθόντες 
δὲ λάβροι 

’ ’ .“" 57 ’ 

Παγγλωσσίᾳ. κόρακες ὡς, ἀκραντα γαρύετον 

᾿Αντιστροφὴ ἐ. 

Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον. 
΄- ΄σ ,ὔ » ’ “ 

πεχε νῦν σκοπῷ τόξον, ἄγε θυμὲ, τίνα βαλ- 

λομεν 

90 ᾿Εκ μαλθακᾶς αὖτε φρενὸς εὐκλέας ὀϊστοὺς ἱέντες : 
ἐπί τοι 

᾿Ακράγαντι τανύσας. 
ΠῚ ΄ - 

Αὐδάσομαι ἐνόρκιον λόγον ἀλαθεῖ νόῳ, 
-“ ’ οι: ΄ 9 ’ ’, ; Ξ3΄ 

εκεῖν μή τιν ἐκατὸν γε ἐτέων πόλιν φίλοις ἀν- 

δρα μάλλον 

Εὐεργέταν πραπίσιν, ἀφθονέστερόν τε χέρα, 

8ὅ. τὸ πὰν ᾿ 87. γαρυέμεν 



14 ΠΌΛΥΜΙΙ. ἙΕ6ΔΟΣ β΄. 

ἜἜ πῳδὸς ἐ. 

96 Θήρωνος. ἀλλ᾽ αἶνον ἔβα κόρος 
Οὐ δίκᾳ συναντόμενος, ἀλλὰ μάργων ὑπ᾽ ἀνδρῶν, 

Τὸ λαλαγῆσαι θέλων κρύφον τε θέμεν ἐσλῶν κα- 

λοῖς : 

ἜἜργοις. ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περιπέφευγεν' 
᾿Εκεῖνος ὅσα χάρματ᾽ ἄλλοις ἔθηκεν, 

γα , , ἦ 
100 Τίς ἂν φράσαι δύναιτο ; 

Θ΄. ἰσθλῶν κακοῖς 



18 

ΕἾΔΟΣ γ΄. 

ΘΗΡΩΝΙ ᾿ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩ, 

ἘΤΣ ΘΕΟΞΕΧΙΑ. 

---«α---- 

Σσροφαΐ. 
͵ ' ' ν 
ΞΞςΞ  -.ἃ,ὴὐὐυ .--  -ο.ος,.. ..- --«ῳἙ ὡς-"ὍἙ ὦ :-, 

ἵ Πλν τ 
-«-ωωπ-πτων -ὀπἜππ-πω -, 

! ] Ι « 
ΡΠ πττὰ ««ὦ τορι οὐ Φῳ τῶν 

; ' ' ' ἌΣ 
“--ἊὟ΄᾿΄Ἢν--- πῆ - .-....Οὃ..--. -ἊΟὐ- ὧυὦὦὖ -Φ--... -, 

ΕἾ; ' ; - τ .--.-..- .., : 

Ἔπῳδοΐ. 
' -ι Ι - 
-“ὡπο-ω -- πἰ πων πων “-, 
! ! ! ! Ἕ 
-“ω---- - ὐκιν,.π,π πὸῳΚ π--- --ὁἀ -, 

᾿ ' ἥππΞ 
-“΄ωωυ-π υυ -π -πίποωυυ - .ὖ- τ -οὖῦυ -, 
' ' - υ 
-.- .υυ-υ -πππω-ως-ω, πω πων -, 
' ᾽ ' - 

πέσ 5 Ξ- - ΞΟ 9 

Ἁ Υ 

Σ τροφὴ ἀ. 
’ , ς “ ΄ 

Τυνδαρίδαις τε φιλοξείνοις ἁδεῖν, καλλιπλοκάμῳ 
" ἐ ’ 

θ᾽ ᾿λένᾳ, 
Κλεινὰν ᾿Ακράγαντα “γεραίρων, εὔχομαι. 

’ 3 , “ 9 ’ὔ 9 

Θήρωνος ᾿Ολυμπιονίκαν ὕμνον ὀρθώσαις, ἀκαμαν- 
τοπόδων 

Ἵππων ἄωτον. Μοῖσα δ᾽, οὕτω τοι παρίστα μοι 
νεοσίγαλον εὑρόντι τρόπον 

ὅ Δωρίῳ φωνὰν ἐναρμόξαι πεδίλῳ 

ἃ, δ᾽ οὕτω σοι παρίστα 



16 ε ᾿ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΓΚΑΙ. 

᾿Αντιστροφὴ ἀ. 

᾿Αγλαόκωμον. ἐπεὶ χαίταισι μὲν ζευχθέντες ἔπι 
στέφανοι 

Πράσσοντί με τοῦτο θεόδματον χρέος, 
Φόρμυγγά τε ποικιλόγαρυν καὶ βοὰν αὐλῶν, ἐπέων 

τε θέσιν, 

Αἰνησιδάμου παιδὶ συμμίξαι πρεπόντως, ἅ τε Π|- 
᾿ Ἐξ 

σα με “γεγωνεῖν: τᾶς ἄπο 
10 Θεύμοροι νίσσοντ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἀοιδαὶ, 

πα Κα 
ΓῚ , ΓΝ. 55. ΓΥ , ΄, 
ὧι τινι, κραίνων ἐφετμὰς ἩΗρακλέος προτέρας. 

᾿Ατρεκὴς ᾿Ελλανοδίκας γλεφάρων Αἰτωλὸς ἀνὴρ 
ὑψόθεν 

᾿Αμφὲὶ κόμαισι βάλη “γλαυκόχροα κόσμον ἐλαίας" 
τάν ποτε ᾿ 

ΕΣ ς κὶ “ “ 4 3 Ἰστρου ἀπὸ σκιαρᾶν παγᾶν ἔνεικεν ᾿Αμφιτρυω- ᾿ 
νιάδας, 

16 Μνᾶμα τῶν Οὐλυμπίᾳ κάλλιστον ἀθλων. 

Σ τροφὴ β΄. 

Δᾶμον Ὑπερβορέων πείσαις, ᾿Απόλλωνος θερά- 
ποντα.- λόγῳ, 

ΠΠστὰ φρονέων, Διὸς αἴτει πανδόκῳ 
ἤΔλσει σκιαρόν τε φύτευμα ξυνὸν ἀνθρώποις, 

στέφανόν τ᾽ ἀρετᾶν. 
"Ἤδη “γὰρ αὐτῷ, πατρὶ μὲν βωμῶν δα Ως 

διχόμηνις ὅλον χρυσάρματος 

20 ᾿ΕἙσπέρας ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα, 

18, βάλοι 158-160, ἄθλων, Δᾶμον...... θεράποντα, ὅγε 18, ἀρετᾶς. 
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᾿Αντιστροφὴ β΄. 

Καὶ μεγάλων ἀέθλων ἁγνὰν κρίσιν καὶ πενταε- 
τηρίδ᾽ ἁμᾶ 

Θῆκε ζαθέοις ἐπὶ κρημνοῖς ᾿Αλφεοῦ: 
᾿Αλλ᾽ οὐ καλὰ δένδρεε ἔθαλλεν χῶρος ἐν βάσ- 

, ᾽; 

σαις Κρονίου Πέλοπος. 
’ ΕΣ Ἁ “ ΄- ΄ 5" ’ ε Τούτων ἔδοξεν “γυμνὸς αὐτῷ κᾶπος ὀξείαις ὑπα- 

κουέμεν αὐγαῖς ἁλίου. 
Α ΓΟ Ὶ ἊΝ -“ ’; [2 " 

26 Δὴ τότ᾽ ἐς “γαῖαν πορεύειν θυμὸς ὥρμαιν 

᾿Επῳδὸς β΄. 

᾿Ιστρίαν νιν: ἔνθα Λατοῦς ἱπποσόα θυγάτηρ 
Δέξατ᾽ ἐλθόντ' ᾿Αρκαδίας ἀπὸ δεὶρᾶν καὶ πολυ- 

γνάμπτων μυχῶν, 

᾿ς Ετέ μιν, ἀγγελίαις τυ νίτος, ἔντυ ἀνάγκα 

Ἶ 

πατρόθεν 
'Χρυσόκερων ἔλαφον θήλειαν ἄξονθ᾽, ἅν ποτε 'Γαῦ- 

γέτα 
30 ᾿Αντιθεῖσ᾽ ᾿Ορθωσίᾳ ἔγραψεν ἱράν' 

Σ τροφὴ Υ. 

Τὰν μεθέπων ἴδε κἀκείναν χθόνα πνοιᾶς ὄπι- 
θεν Βορέα 

Ψυχροῦ. τόθι δένδρεα θαύμαινε σταθείς. 
Γῶν νιν Ὑλυκὺς ἵμερος ἔσχεν δωδεκάγναμπτον 

περὶ τέρμα δρόμου 
Ἵππων φυτεῦσαι. καί νυν ἐς ταύταν ἑορτὰν ἵλαος 

ἀντιθέοισιν νίσσεται 
836 Σὺν βαθυζώνου διδύμνοις παισὶ Λήδας. 

39, ἔθαλλε 24. ἔδοξε 95, πορεύνν 80. ἱεράν' 88. διδύμοις 

Β 



18 -- ὌΛΥΜΠΟ ΒΕ ΔῸΣ γι: 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ΄. 

οῖς γὰρ ἐπέτραπεν, Οὐλυμπόνδ᾽ ὦ ἰὼν, θαητὸν ἀ- 
Ὑῶνα νέμειν 

᾿Ανδρῶν τ᾽ ἀρετᾶς πέρι, καὶ ὁ ῥιμφαρμάτου 
Διφρηλασίας. ἐμὲ δ᾽ ὧν πὰρ θυμὸς ὀτρύνει φά- 

μεν, ᾿ΕΠΛΜκμενίδαις 
Θήρωνί τ᾿ ἐλθεῖν κῦδος, εὐΐππων διδόντων Τυνδα- 

ριδᾶν, ὅτι πλείσταισι βροτῶν 

40 ΞΞεινίαις αὐτοὺς ἐποίχονται τραπέζαις, 

Ἔπῳδὸς γγ. 

Ἐὐσεβεῖ “γνώμᾳ φυλάσσοντες μακάρων τελετάς. 
Ἐπ δ᾽ ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰ- 

δοιέστατον" 
Νῦν “γε πρὸς ἐσχατιὰν Θήρων ἀρεταῖσιν ἱκάνων 

Ἂ 
ἅπτεται 

Οἴκοθεν Ἡρακλέος σταλᾶν. τὸ πόρσω δ᾽ ἔστι 
σοφοῖς ἄβατον 

40 Κασόφοις. οὔ μιν διώξω: κεινὸς εἴην. 

58. ὧν σὰ 44., στηλῶν. 45. οὐ μὴν 

β 
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ΕΓ ΔΟΣ ὅ΄. 

ΨΑΥΜΙΔΙ ΚΑΜΑΡΙΝΑΙΏῺς,, 

ἽΠΠΟΙΣ. 

---ὦ».--ὄ 

Σ τροφαί. 
! ! ! ! - 

“΄Ἀ᾿͵Αᾷ »-ππω-- ωυω π π- - τ νῦν. -οὧὖὐὖυ -.---. .--.- ..-. 

Ι Ι Χ ! - 
“,μωμ“πἫ “ “αν τω π-ιρ͵τ τω τ ὖὺ -- ο, 

! ! 
“πω. π πων - -ὦἪ 

! Χ Ι ! 
--.“--.“-..---.- .ὦὅ --“».Ὁῷἱπύπιυυ -. 

Ι το 

ϑω-πωπώσπωυ, 
! Ι ! 

“πώ πιω - -΄ἴὁ -. 
Χ 

Χ Υ͂ “-π-ς--ς ! ! Ἕ 
-“΄πωυωυ-πιον.ς-ρῸὴωυ-----.-ἔ-- --. 

Ι Ι 
τς ωω π-π-ριὼ - 

! --- 

“42]Ι᾽νμ-πῳ “,Ι4Ἰω πὸ -ῖῷ, 15 

Ἔ πῳδός. 
! -- 

“στ -οο - ὺῸ, 

Ι 
ω  -πῶὴω - -ἰ, 

! 
““ “2ἔτου πω -υ 

Ι ! - 
-“πων πω -π- των - 

Ι ! Ι “““- 
πτσόέπέ ὔὐ-- - Ὁ. -,.ἐ6ο᾽᾿τνυυ -, 

Ι! 
͵Ψψῳ “ὡν -“-“ὧὧὺὦ, 

͵ 
π-ωνπων -, 

ΟῚ 
-«- -“- υπωυππί  πὸὸο -υ 

᾿ τ 

Ι ὑσσις ! 
ωωω--.ωπωω-ππ υυ -, 

Ι « 

πτυ-- ς,.οἰ,- 13 



90 τς ἪὌΛΥΜΠΙΟΝΙ ΚΑΙ. 

Σ τροφή. 

᾿Ελατὴρ ὑπέρτατε βροντᾶς ἀκαμαντόποδος Ζεῦ" 
τεαὶ γὰρ Ὧραι 

Ὑπὸ ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς ἑλισσόμεναί μ᾽ ἔ- 
πεμψαν 

ὙΨηλοτάτων μάρτυρ᾽ “ἀέθλων. ,. 
μ-᾿ “ , αι’ ὩΣ τἴ 9... ΌΘΑ , 
Ξείνων δ᾽ εὖ πρασσόντων, ἔσᾶναν αὐτίκ᾽ ἀγγελίαν 
ΠΙοτὶ γλυκεῖαν ἐσλοί. 
᾿Αλλ᾽, ὦ Κρόνου παῖ, ὃς Αἴτναν ἔχεις, 
53 Ω , ε , ΩΝ 3 [πον ἀνεμόεσσαν ἑκατογκεφάλα Τυφῶνος ὁμ- 

βρίμου, 

Οὐλυμπιονίκαν δέκευ 
, ΨΨ «- ’ - 

Χαρίτων ἕκατι τόνδε κῶμον, 

σι 

᾿Αντιστροφή. 

10 Χρονιώτατον φάος εὐρυσθενέων ἀρετᾶν. Ψαύμιος 
γὰρ ἵκει 

᾿Οχέων, ὃς ἐλαίᾳ στεφανωθεὶς ΠΙισάτιδι, κῦδος 
ὄρσαι 

Σπεύδει ΚΚαμαρίνᾳ. θεὸς εὔφρων 

Ἐϊη λοιπαῖς εὐχαῖς: ἐπεί μιν αἰνέω, μάλα μὲν 

Τροφαῖς ἑτοῖμον ἵππων, 

1ὅ Χαίροντά τε ἕενίαις πανδόκοις, 

Καὶ πρὸς ἁσυχίαν φιλόπολιν καθαρᾷ “γνώμᾳ τε- 
τραμμένον. 

Οὐ ψεύδει τέγξω λόγον: 
Διάπειρά τοι βροτῶν ἔλεγχος. 

ΕΝ Σ ἽΕ ὅ. ἡνεμόεσσαν .... ὀδρίμου, 10. ἥκει 1δ. ξεινίαις 



ΕΓΔΟΣ ὃ. 

Ἔπῳδός. 

ἽΑπερ Κλυμένοιο παῖδα 
30 Λαμνιάδων «γυναικῶν 

ἜΒλυσεν ἐξ ἀτιμίας. 
“Χαλκέοισι δ᾽ ἐν ἔντεσι νικῶν δρόμον 
ἼἝειπεν ὙΨιπυλείᾳ, μετὰ στέφανον ἰών' 
“ Οὗτος ἐγὼ ταχυτᾶτι: 

3ὅ “« Χεῖρες δὲ καὶ ἦτορ ἴσον." 
Φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν 
ΠΟολιαὶ θαμὰ καὶ παρὰ τὸν ἁλικίας 
᾿Εοικότα χρόνον. 

292. Χαλκοῖσι 36. ἀνδράσι 

21 



22 

ἘΓΔῸΣ Ἐ 

ΨΑΥΜΙΔΙ ΚΑΜΑΡΙΝΑΙ ΩΡ 

ἌΠΗ'ΝΗ,. 

--- 

Στροφαΐ. 
! Χ ! ᾿ 

------οοὔὖΌὔὖὸὦ»ἢὄ -- τ ὐῦὺΟ --ὕ.ῳρῳ - τυ - 

Χ ! ! - 
-.- -τ- ον, Ὸὔω “ -.--- τ τ ττοι.-.» 

ἍΜ, 

! ! Ξ- 
ψμ.---..ποωπτ-οπ τυ σου π-ἼὮὃὋῤ8» 7 

᾿Εσπῳδοΐ. 
ΣΧ Ι Ι π- 
---- νων -οποω, - ὧ-σππυωυπω,, που 

Χ ! ! Ι ] πεν 
--..--ι ω πω, πὸ -π το πΠπτῸωσπ, πω σπΠῳυγδ 

Σ ἡ τροφὴ α. 

ὙΨηλᾶν ἀρετᾶν καὶ στεφάνων ἄωτον “γλυκὺν 
Το ᾽ ’ Ὦ “ ’ , ὧν Οὐλυμπίᾳ, ᾽Ωκεανοῦ θύγατερ, καρδίᾳ γε- 

λανεῖ 

᾿Ακαμαντόποδός τ᾽ ἀπήνας δέκευ Ψαύμιός τε 
δῶρα: 

᾿Αντιστροφὴ ἀ. 

Ὃς τὰν σὰν πόλιν αὔξων, Καμάρινα, λαοτρόφον, 

ὅ Βωμοὺς ἕξ διδύμους ἔγέραρεν ΤῸ θεῶν μεγί- 
σταῖς, 

Ὑπὸ βουθυσίαις, ἀέθλων τε πεμπτάμέροις ἁμὶλ- 
λαις, 

4, Καμαρίνα, 



ὌΔΛΥΜΠ. ΕἸἾΔΟΣ ξἔ. 29 

᾿Ἐπῳδὸς ἀ. 
΄ ε Ι 7 κ τ ΄ 
Ἵπποις, ἡμιόνοις τε, μούγαμπυκίᾳ τε. τὶν δὲ κῦ- 

δος ἁβρὸν 
Νικάσαις ἀνέθηκε, καὶ ὃν πατέρ᾽ "Ακρων᾽ ἐκάρυξε 

ἀν αὶ , τῆς 
και τὰν νεοικοὸν ε βᾶν. 

λυ. 

Στροφὴ β΄. 

ἽΚκων δ᾽ Οἰνομάου καὶ [Πέλοπος παρ᾽ εὐηράτων 
10 Συταθμών, ὦ πολιάοχε []αλλὰς, ἀείδει μὲν ἄλσος 

ἁγνὸν 
Τὸ τεὸν, ποταμόν τε ζδανον, ἔγχωρίαν τε λίμναν, 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

Καὶ σεμνοὺς ὀχετοὺς, Ἵππαρις οἷσιν ἄρδεϊ στρατὸν, 
ἐ Κολλᾷ τε σταδίων θαλάμων ταχέως ὑψέγνιον ᾷ ἱ 

ἄλσος, 
ἍΑ; ἜΑ , 57 5 , , ὃς “ - 

π᾿ ἀμαχανίας ἄγων ἐς φαος τόνδε δᾶμον ἀστῶν" 

ΕἘπῳδὸς β΄. 

15 Αἰεὶ δ᾽, ἀμφ᾽ ἀρεταῖσι, πόνος δαπάνα τε μάρνα- 
ται πρὸς ἔργον 

Κινδύνῳ κεκαλυμμένον: εὖ δ᾽ οἱ ἔχοντες, σοφοὶ καὶ 

πολίταις ἔδοξαν ἔμμεν. 

Α γ 

Σ τροφὴ Ὑ΄. 

Σωτὴρ ὑψινεφὲς Ζεῦ, Κρόνιόν τε ναίων λόφον, 
Τιμῶν τ᾽ ᾿Αλφεὸν εὐρὺ ῥέοντ᾽ ᾿Ιδαῖόν τε σεμνὸν 

ἄντρον, 
Ἱκέτας σέθεν ἔρχομαι Λυδίοις ἀπύων ἐν αὐλοῖς, 

16. εὖ δὲ ἔνοντες, 



924, . ΟΛΎΜΙΙ ἘΠ ΘΕ, 

᾿Αντιστροφὴ γ΄. 

20 Αἰὐἰτήσων. πόλιν εὐανορίαισι τάνδε κλυταῖς 
Δαιδάλλειν, σέ τ᾽, ᾿Ολυμπιόνικε, [Ποσειδανίοισιν 

ἵπποις 
᾿Επιτερπόμενον, φέρειν “γῆρας εὔθυμον ἐς τελευ- 

Ἀ 

τὰν, 

Ἔπῳδὸς Ὑγ. 

γίῶν, Ψαῦμι, παρισταμένων. ὑγίεντα δ᾽ εἴ τις 
Μ,' 5, Ῥ τ δ 

ὄλβον ἄρδει, 
Ἢ ’ Ιᾳ Α τ [2 Ἁ 

ξαρκέων κτεάτεσσι; καὶ εὐλογίαν προστιθεὶς, 

μὴ ματεύση θεὸς “γενέσθαι. 



ὩὉ 

ΕΠἾΔΟΣ «΄. 

᾿ΑΤΉΣΙ Α, ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΏ,, 

᾿ἊΠΗ’ΝΗ.. 

---παῦ».-- 

Στροφαΐί. 
! Υ ! - 

-“-:πωπππ|ητωππ, Ἴῖτππιυ.πωνπ-, 
Ι Ϊ - 
- . ῳὠῳ “ ,ἰχῳῳν “- τ, ““Π.-.}. -, 

! ! ΞΞ 
ἴ πωπωωυππππ πι-υ, 

Ι Ι ! -- 
-“,͵αι-πππωππ, ππωπι.-ι, 

! ! . 
δὄππιωππ-,ὧἱπωωσπίω - 

! Ι Ϊ ! 
--τ-πωκπ-:--  --τἰ΄ -πἰ ππιυν -π ὺ - -, 

ν᾽ 
Ι͂ Ι Ι Ι - 
--οσωυ-πουπ π.-ς--ὖῳκΚππ, -ππ- τὸῸοὄΡ -. - --ἀἰὐ-“--ν. 1: 

Ἔπῳδοί. 
ι Ϊ Ι Ἕ 
“-“-τὐπτςνν -πἃὯππ --ἰσππ, ππωνππιυ -, 
Ι ! Ι Ι - 
-ὦ -- -τ πιωω“-.--νο΄ὧο--ὖὧνιχοσιυ.π,π πὺυν- 
Ι Ι ! ΙΪ ᾿ΞᾺ 
“ἰΤΔπου.ω-π, πων.νπ-π,-π πωπ-π -π|!ἰ-πτυ -, 
͵ ] --! Ψ, 
“ὦ .-,  ξ -Ὁ’.-ττ’.ς Ὁ ὅσ“ νοῶ - Οὧυὖὐυ --«-ὄ. 

! Ϊ ᾿Ψ 
δ-ὠωπωυπ, ππωνπ-ωυυ --, 

ἴ Ι ᾿Ψ 
“͵͵͵-ὖὧπίυ --.-- τον.’ ῳ ὦ -- 

Ἷ ͵ Ι Ϊ - 
-“- ς-, πιο -π-ἰ-π το -π- -π- πω --ὖ, 14 

ΣΝ 
Σ τροφὴ ἀ. 

“Χρυσέας ὑποστάσαντες εὐτειχεῖ ἱ προθύρῳ θαλάμου 
᾿ Ἀπ ως. ὡς ὅτε θαητὸν μέγαρον, 

Πάξομεν- ἀρχομένου δ᾽ ἔργου, πρόσωπον 
“Χρὴ θέμεν τηλαυγές. εἰ δ᾽ εἴη μὲν ̓Ολυμπιονίκας. 

ὅ Βωμῷ τε μαντείῳ ταμίας Διὸς ἐν ΠΙίσᾳ, 

9. ἀρχομένους 



96 ᾿ς ΟΛΥΜΠΙΟΝΙ ΚΑΙ. 

Συνοικιστήρ τε τάν κλεινᾶν Συρακοσσᾶν' τίνα 

κεν φύγοι ὕμνον 

Κεῖνος ἀνὴρ. ἐπικύρσαις ἀφθόνων ἀστῶν ἐν ἱμερ- 
ταῖς ἀοιδαῖς : 

᾿Αντιστροφὴ ἀ. 

Ἴστω “γὰρ ἐν τούτῳ πεδίλῳ δαιμόνιον πόδ᾽ ἔχων 
Σωστράτου υἱός. ἀκίνδυνοι δ᾽ ἀρεταὶ 

9 . ΜΕΝ ἢ , ᾿ς ὗς ὡς 1 Ἀ ΄ 

10 Οὔτε παρ᾽ ἀνδράσιν οὔτ᾽ ἐν ναυσὶ κοίλαις 
Τίμιαι: πολλοὶ δὲ μέμνανται, καλὸν εἴ τι ποναθῆ. 
5 ’ Ἁ ἮΣ “ἥ - -“ εἴ 9 ͵ ᾿ 

Α γησία, τὶν δ᾽ αἶνος ἑτοῖμος, ὃν ἐν δίκᾳ 

᾿Απὸ γλώσσας "Αδραστος μάντιν Οἰκλείδαν 

ποτ᾽ ἐς ᾿Αμφιάρηον 

Φθέγξατ᾽, ἐπεὶ κατὰ “γαῖ᾽ αὐτόν τέ νιν καὶ φαι- 
δίμας ἵππους ἔμαρψεν. 

᾿Επῳδὸς ά. 

ιὅ Ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα πυρᾶν νεκρῶν τελεσθέντων. Τα- 
λαϊονίδας 

Εἶπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτόν τι ἔπος: ““ Ποθέω 
στρατιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶς. 

“᾿Αμφότερον μάντιν τ᾽ ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρ- 
νασθαι." τὸ καὶ 

᾿Ανδρὶ κώμου δεσπότᾳ πάρεστι Συρακοσίῳ. 
Οὔτε δύσηρις ἐὼν, οὔτ᾽ ὧν φιλόνεικος ἄγαν, 

30 ΚΚαὶ μέγαν ὅρκον ὀμόσσαις, τοῦτό "γέ οἱ σαφέως 
Μαρτυρήσω-: μελίφθογγοι δ᾽ ἐπιτρέψοντι Μοῖ- 

σαι. 

6. Συρακουσῶν" 18. ᾿Αμφιάραον 
΄ “ ’ ΄ -ὦ »Ἕ 18. δεσπότᾳ νῦν πάρσσι --- δεσπότᾳ νῦν ἔστι 

τ Ἢ Ψ 19. Οὐ φιλόνεικος ἐὼν, οὐφ᾽ ὧν δύσερίς τις ἄγαν, 



Ἢ τῶ Ὁ ΟΝ ἢ 

Σ τροφὴ β. 

6.8. Φώτις, ἀλλὰ ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων. 
Ἃ τάχος, ὄφρα κελεύθῳ τ᾽ ἐν καθαρᾷ 

ἄσομεν ὄκχον, ἵκωμαί τε πρὸς ἀνδρῶν ᾿ 
95 ΚΚαὶ γένος: κεῖναι “γὰρ ἐξ ἀλλᾶν ὁδὸν ἀτγεμονεῦσαι 

"Γαύταν ἐπίστανται. “στεφάνους ἐν ᾿Ολυμπίᾳ 
᾿Επεὶ δέξαντο: χρὴ τοίνυν πύλας ὕμνων ἀναπι- 
εξ. πνάμεν αὐταῖς" 

Πρὸς ΠΗητάναν δὲ, παρ᾽ Εὐρώτα πόρον, δεῖ σά- 
μερόν μ᾽ ἐλθεῖν ἐν ὥρᾳ: 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

ἽἍ τοι, Ποσειδάωνι μιχθεῖσα Κρονίῳ, λέγεται, 
80 [[αἴδ᾽ ἰοβόστρυχον Ἑὐάδναν τεκέμεν. 

Κρύψε δὲ “παρθενίαν ὠδῖνα κόλποις" ὁ 

πο ᾿ πυρί δ᾽ ἐν μηνὶ πέμποισ᾽ ἀμφιπόλους. ἐκέλευσεν 

Ἥρωϊ πορσαίνειν δόμεν Εἰλάτίδᾳ βρέφος, ᾿ 
ΤῊ ἀνδρῶν ᾿Αρκάδων ἄνασσε Φαισᾶνᾳ, λάχε 

τ᾽ ᾿Αλφεὸν οἰκεῖν" 
80 Ἔνθα. τραφεῖσ᾽, ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνι “γλυκείας πρῶτον 

ἔψαυσ᾽ ᾿Αφροδίτας. 

᾿Επῳδὸς β'. 

Οὐδ᾽ ἔλαθ᾽ Αἴπυτον ἐν παντὶ χρόνῳ κλέπτοισα 
θεοῖο "γόνον" 

᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν [Πυθώναδ᾽, ἐν θυμῷ πιέσαις χόλον οὐ 
Α 9 ’ ’ 

φατὸν, ὀξείᾳ μελέτᾳ Ἂ “-ὰ 

"Ὠχετ᾽ ὦ ἰὼν μαντευσόμενος ταύτας περ᾽ ἀτλάτου 
πάθας. 

9ὅ. ἄλλαν 38. σάμερόν γ᾽ ἐλθεῖν 38. βρέφος γ᾽, 38. ταύτας περ 



28 “τ ὈΛΥΜΠΙΟΝΙ ΚΑΙ. 

ε "ἢ ; ’ ’ 

Α δὲ φοινικόκροκον ζώναν καταθηκαμένα 
“ ’ 5. 9 Ψ [4 ε Ἁ ’ὔ 

40 Κἀλπιδά τ᾽ ἀργυρέαν, λόχμας ὑπὸ κυανέας 
᾽ ’ “ “ κ ε Υ 

Τίκτε θεόφρονα κοῦρον. τᾷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας 
ο΄. 2 9.5 Ἁ ιφ ’ ’ 

ΤΠραὐμητίν τ᾽ ᾿Εἰλευθὼ συμπαρέστασέν τε Μοίρας" 

Σ τροφὴ γ΄. 

Ἦλθεν δ᾽ ὑπὸ σπλάγχνων ὑπ᾽ ὠδῖνός τ᾽ ἐρα- 
τᾶς ἼἼαμος 

Ἔς φάος αὐτίκα. τὸν μὲν κνιζομένα 
Λεῖπε χαμαί: δύο δὲ “γλαυκῶπες αὐτὸν, 

Δαιμόνων βουλαῖσιν, ἐθρέψαντο δράκοντες, ἀ- 
μεμφεῖ 

ΙΦ μελισσᾶν, καδόμενοι. βασιλεὺς δ᾽ ἐπεὶ 

ΠΕετραέσσας ἐλαύνων ἵκετ᾽ ἐκ [Πυθῶνος, ἅπαντας 
ἐν οἴκῳ 

Εἴρετο παῖδα, τὸν Εἰὐάδνα τέκοι: Φοίβου «γὰρ 
αὐτὸν φᾶ “γεγάκειν 

μὰ. ὧι 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ. 

50 Πατρὸς, περὶ θνατῶν δ᾽ ἔσεσθαι μάντιν ἐπιχθο- 
, 

νίοις 
Βξοχον, οὐδέ ποτ᾽ ἐκλείψειν γενεάν. 

“ὡς ἄρα μάνυε. τοὶ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν ἀκοῦσαι. 
Οὔτ᾽ ἰδεῖν εὔχοντο; πεμπταῖον “γεγεναμένον. 

ἀλλ᾽ ἐν ἐκ 

Κέκρυπτο “γὰρ σχοίνῳ βατίᾳ - τ᾿ ἐν ἀπειράτῳ 
55 Ἴων ξανθαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀκτῖσι βεβρε- 

Ὑμένος ἁβρὸν 
Σώμα: τὸ καὶ κατεφάμιξεν καλεῖσθαί μιν χρόνῳ 

σύμπαντι μάτηρ 
ὅ0, σέρι 58.84. ἐγκέκρυστο 



ἘΓΔΟΣ ς΄. 29 

᾿Επῳδὸς γ΄. 

Τοῦτ᾽ ὄνυμ᾽ ἀθάνατον. τερπνᾶς δ᾽ ἐπεὶ χρυσοστε- 
φάνοιο λάβεν 

Καρπὸν Ἥβας, ᾿Αλφεῷ μέσσῳ καταβὰς ἐκά- 
λεσσε [Ποσειδᾶν᾽ εὐρυβίαν, 

Ὃν πρόγονον, καὶ τοξοφόρον Δάλου θεοδμάτας 
: 

σκοπὸν, ᾿ 
60 Αἰτέων λαοτρόφον τιμάν τιν᾽ ἑᾷ κεφαλᾷ, 

Νυκτὸς ὑπαίθριος. ἀντεφθέγξατο δ᾽ ἀρτιεπὴς 
ΠΑτρία ὄσσα. μετάλλασέν τέ μιν" “«Ὄρσο, τέ- 

κνον 
“ : , ΕῚ ’ ΓΜ ’ »᾽ 

«ς Δεῦρο παγκοινον ἐς χώραν ἴμεν ᾧφαμας ὅτι- 
39 

σθεν. 

Σ τροφὴ δὅ΄. 

Ἵκοντο δ᾽ ὑψηλοῖο πέτραν ἀλίβατον ἸΚρονίου" 
06 Ἔνθα οἱ ὥπασε θησαυρὸν δίδυμον 

’ ;’ κ Ἁ “ ’ὔ 

. Μαντοσύνας, τόκα μὲν φωνὰν ἀκούειν 
, " το Ἄγ ι ͵ ᾽ ᾿ 

Ψευδέων ἄγνωστον, εὖτ᾽ ἂν δὲ θρασυμάχανος ἐλθὼν 
Ἡρακλέης, σεμνὸν θάλος ᾿Αλκαϊδᾶν, πατρὶ 

ἝἙορτάν τε κτίση πλειστόμβροτον τεθμόν τε 
μέγιστον ἀέθλων, 

Ἁ " δ. Ὁ. ’ »“- “..α “" ’ 

10 Ζηνὸς ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ βωμῷ τότ᾽ αὖ χρηστήριον 
θέσθαι κέλευσεν. 

᾿Αντιστροφὴ ὅ΄. 

᾿ξ οὗ πολύκλειτον καθ᾽ “Ἑλλανας “γένος ᾿Ιαμιδᾶν. 
ΧΕ ο᾽ 5" ὦ “ 3 9 Ν 

λβος ἅμ᾽ ἕσπετο. τιμῶντες δ᾽ ἀρετὰς 

60. λαότροφον 60. ἀκούεν 68. πατρός θ᾽ 



80 ᾿ ᾽ΛΥΜΠΙΟΝΙ ΚΑΙ. 

Ἔς φανερὰν ὁδὸν ἔρχονται: τεκμαίρει 
Χρῆμ᾽ ἕκαστον: μῶμος ἐξ ἄλλων κρέμαται φθο- 

νεόντων 
6 Τοῖς, οἷς ποτὲ πρώτοις περὶ δωδέκατον δρόμον 

᾿Ελαυνόντεσσιν αἰδοία ποτιστάζει χάρις εὐκλέα 

μορφάν. Ξ 

Εἰ δ᾽ ἐτύμως ὑπὸ Κυλλάνας ὄρος νγ΄, ᾿Α γησία, 
μάτρωες ἄνδρες 

Ἔπῳδὸς δ΄. 

Ναιετάοντες ἐδώρησαν θεῶν κάρυκα λιταῖς θυ- 
’ 

σίαις 
Πολλὰ δὴ πολλαῖσιν ᾿ΕἙἱρμᾶν εὐσεβέως, ὃς ἀγῶ- 

νας ἔχει μοῖράν τ᾽ ἀέθλων, 
80 ᾿Αρκαδίαν τ᾽ εὐάνορα τιμᾷ κεῖνος. ὦ παῖ Σω- 

: 
στράτου, 

Σὺν βαρυγδούπῳ πατρὶ κραίνει σέθεν εὐτυχίαν. 
Δόξαν ἔχω τιν᾽ ἐπὶ γλώσσᾳ ἀκόνας λυγυρᾶς, 

Ἵ μ' ἐθέλοντα προσέρπει καλλιρόοισι πνοαῖς" 
Ματρομάτωρ ἐμὰ Στυμφαλὶς, εὐανθὴς Μετώπα, 

Σ τροφὴ ε΄. 

86 Πλάξιππον ἃ Θήβαν ἔτικτεν, τᾶς ἐρατεινὸν 
ὕδωρ ε: 

Πίομαι, ἀνδράσιν αἰχματαῖσι πλέκων 

ΤΠοικίλον ὕμνον. ὄτρυνον νῦν ἑταίρους, 
Αὐψέα, πρῶτον μὲν Ἥραν {[]αρθενίαν κελαδῆσαι, 

᾿ ἔπειτ᾽. ἀρχαῖον ὄνειδος ἀλαθέσιν Τνῶναί π᾿ ἐ 

ἊΝ 
δ᾽ ἄλλων 7. ὅροις, ᾿Αγησία, 

58. προσέλκει 



ἘΡΆΑΣ ὃ: 31 

90 Λόγοις εἰ φεύγομεν. Βοιωτίαν ὗν. ἐσσὶ “γὰρ ἄγ- 

γελος ὀρθὸς. 
ἽΕΠῚ ’ ΤᾺ Μ “ λ' Ἁ ᾿ 3 

ὑκόμων σκυτάλα Μοισᾶν, “γλυκὺς κρητὴρ ἀγα- 
φθέγκτων ἀοιδᾶν. 

᾿Αντιστροφὴ ε΄. 

Εἰπὸν δὲ μεμνᾶσθαι Συρακοσσᾶν τε καὶ ᾿᾽Ορτυ- 
Ὑἱας: 

Τὰν ἱἸέρων καθαρῷ σκάπτῳ διέπων, 
Αρτια μηδόμενος, φοινικόπεζαν , 

95 ᾿Αμφέπει Δάματρα, λευκίππου τε θυγατρὸς ἑ- 
: ορτὰν, 
Καὶ Ζηνὸς Αἰτναίου κράτος. ἁδύλογοι δέ νιν 
ΔΛύραι μολπαί τε "γιγνώσκοντι. μὴ θραύσοι χρό- ὝΕΥ μηῦρ ΧΡ 

4 95 ’, 

νος ὄλβον ἐφέρπων. 
Σὺν δὲ φιλοφροσύναις εὐηράτοις ᾿Α΄γησία δέξαι- 

το κωμον:, 

γν 

᾿Επῳδὸς εἰ. 

Οἴκοθεν οἴκαδ᾽ ἀπὸ Στυμφαλίων τειχέων ποτι- 
: 

νισσόμενον, 
100 Ματέρ᾽ εὐμήλοιο λείποντ᾽ ᾿Αρκαδίας. ἀγαθαὶ δὲ 

πέλοντ᾽ ἐν χειμερίᾳ 

Νυκτὶ θοάς ἐκ ναὸς ἀπεσκίμῴθαι δύ ἄγκυραι. 

θεὸς 
Γῶνδ᾽ ἐκείνων τε κλυτὰν αἶσαν παρέχοι φιλέων. 

Δέσποτα ποντόμεδον, εὐθὺν δὲ πλόον, καμάτων 
᾿Εκτὸς ἐόντα, δίδοι. χρυσαλακάτοιο πόσις 

106 ᾿Αμφιτρίτας, ἐμῶν δ᾽ ὕμνων ἄεξ᾽ εὐτερπὲς ἄνθος. 

93. Εἶπον ... Συρωκουσᾶν 90. δέ μιν 100, εὐμνζλοιο 



82 

ΕἸΔΟΣ ζ΄. 

ΔΙΑΓΟῬΑ, ῬΟΔΙΏ,,; 

ΠΥΚΤΗ,. 

--ε--- 

Στροφοαΐ. 
! ! ἐντὶ 

ωωππππωπππωπιωυ -, 
Ι ΞΞ 57 ! δα 
-“π,ο.͵ποπο -“π“ΠἘΠ τη πιο - 

᾿ ἐπα 
Ἐν. 

-π ἢ Ι͂ Ι Ι τα 
-͵πωππππαοπι-ππ-π---ππ-πωῪὖὺῦ -, ππύν-Οοω.. 

Ι Ι ! δι 
“πνπωππ πω ππηΊῃη πᾳ ῆπῴνψῳ -ὦὮὃ 

Ι ! Ι 
“ωπππ-πωππππωπωυ --Θ -, 1 

'Ψ 

Ἔ“ῳδοΐ. 
Ι ! "3:95 
͵.ιιω.πωωπ,πποωπιυυ. ---- τὺ Ὁ, 

Ι Ι ! 
“͵ὦὐ- -π πω -πππωσποωυ - -, 

τς 
ῃ Ζ:-- Ι Ϊ δ": 

μω-τ-ωωπ,ιωω πυωπω πππωω-πωυ -, 

Ι ᾿ -Ξ 
-“χῳυππ πω πτυ, 

Ϊ 
΄γ.- ᾿ ὁ ά 

“πων πφψνψψψνᾳῳῸ« πππσπν πν -, 

ἢ ! Στὸ 
μ-π--πιωπ,ιω -π- π -πὸἦ - 

! Ι Ι ἐ- 
-ὖο--- τ-τὖὸὸ .. .--τἰ .-».,., 13 

Σ τροφὴ α΄. 

Φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν, 
ἜΣ ὃ ἊΝ ΄ » 

νδον ἀμπέλου καχλάζοισαν δρόσῳ, 

Δωρήσεται 

Νεανίᾳ γαμβρῷ προπίνων οἴκοθεν οἴκαδε, πάγ- 
χρυσον, κορυφὰν κτεάνων, 

9. ᾿Αμπέλου ἔνδον " 4. Νειανίᾳ 



ὌΛΥΜΠ. ΕἸΔΟΣ δ΄. 98) 

5 Συμποσίου τε χάριν κᾶδός τε τιμάσαις ἑὸν, ἐν δὲ, 
λων 

ΠΙαρεόντων, θῆκέ μιν ζαλωτὸν ὁμόφρονος εὐνάς: 

᾿Αντιστροφὴ ἁ. 

Καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτὸν, Μοισᾶν δόσιν, ἀθλοφό- 
ροις 

᾿Ανδράσιν πέμπων, "γλυκὺν καρπὸν φρενὸς, 
Ἵλάσκομαι 

10 Οὐλυμπίᾳ [Πυθοῖ τε νικώντεσσιν. ὁ δ᾽ ὄλβιος. ὃν 
φᾶμαι κατέχοντ᾽ ἀγαθαί. 

ἴΑλλοτε δ᾽ ἄλλον ἐποπτεύει χάρις ζωθάλμιος, 
ἁδυμελεῖ 

. Θαμὰ μὲν φόρμιγγι, παμφώνοισί τ᾽ ἐν ἔντεσιν 
αὐλῶν. 

Ἔ  υἐς ὦ 
Καί νυν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων σὺν Διαγόρᾳ κατέβαν, 

χ , 
τὰν ποντίαν 

Ὑ μνέων παῖδ᾽ ᾿Αφροδίτας. ᾿Αελίοιό τε νύμφαν, 

16 'Ῥόδον, εὐθυμάχαν ὄφρα πελώριον ἄνδρα παρ᾽ ᾿Αλ- 

φειῷ στεφανωσάμενον 
Αἰνέσω, πυγμᾶς ἄποινα, 

᾿ς Καὶ παρὰ Κασταλίᾳ, πατέρα τε Δαμάγητον 

ἁδόντα Δίκᾳ, 
᾿Ασίας εὐρυχόρου τρίπολιν νᾶσον πέλας 
᾿Εμβόλῳ ναίοντας ᾿Αργείᾳ σὺν αἰχμᾷ. 

ΓΘ: Φρ ενός 7. 14..1Ξ. παῖδ᾽ ᾿ΑΦροδίτας ᾿ Αελίοιό τε, 

11-- ἴϑ. ἁδυμελεῖ δ᾽ ἽἌμα μὲν νύμφαν Ῥόδον, 
14, παῖδ᾽ ᾿Αμφιτρίτας, 19. ᾿Εμβόλω 

ς 



34 τ ἾἮΟΛΥΜΠΙΟΝΙ ΚΑΙ. 

Στροφὴ β'. 

90 ᾿Εἰθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ 'Γλαπολέμου 
ΞΞυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον, 
Ἡρακλέος 
Εὐρυσθενεῖ “γέννᾳ. τὸ μὲν “γὰρ πατρόθεν, ἐκ Διὸς 

εὔχονται: τὸ δ᾽ ᾿Αμυντορίδαι 
Ματρόθεν, ᾿Αστυδαμείας. ἀμφὶ δ᾽ ἀνθρώπων 

φρασὶν ἀμπλακίαι 
ὍΔ Γ᾿ ’ »“ δ᾽ ΝΝ ’ ς “ ᾿ 

ναρίθματοι κρέμανται" τοῦτο δ᾽ ἀμάχανον εὑρεῖν, 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

Ὅ τι νῦν ἐν καὶ τελευτᾷ φέρτατον ἀνδρὶ τυχεῖν. 
Ἀν Χ " ’ , ΓᾺ 

Καὶ γὰρ ᾿Αλκμήνας κασίγνητον νόθον, 
Σ κάπτῳ θένων 
Σκληρᾶς ἐλαίας, ἔκταν ἐν Τίρυνθε ΔΛικύμνιον, 

ἐλθόντ᾽ ἐκ θαλάμων Μιδέας, 
80 Γᾶσδέ ποτε χθονὸς οἰκιστὴρ χολωθείς. αἑ δὲ 

φρενῶν ταραχαὶ 
, ν ’ “2 3.9.5 ν 

Παρέπλαγξαν καὶ σοφόν. μαντεύσατο δ᾽ ἐς θεὸν 
ἐλθών. 

τῷ σι 

Ἔ πῳδὸς β΄. 

Τῷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας, εὐώδεος ἐξ ἀδύτου. ναῶν 

πλόον 

Εἶπε Λερναίας ἀπ᾽ ἀκτᾶς εὐθὺν ἐς ἀμφιθάλασσον 

Νομὸν. ἔνθα ποτὲ βρέχε θεῶν βασιλεὺς ὁ μέγας 

χρυσέαις νιφάδεσσι πόλιν. 

94. φρεσὶν 35. ᾿Αναρίθμητοι 96. καὶ ἐν 
83, ἀκεᾶς στέλλεν ἐς 84. χρυσαῖς 



δὰ ἀμνόν... ὐὐνὰΣ 

" 

ἘΥ͂ΔΟΣ ζ- 8ὅ 

35 ᾿Ανίχ᾽, ᾿Αφαίστου τέχναισιν, 

“Χαλκελάτῳ πελέκει, πατέρος ᾿Αθαναία κορυφὰν 
κατ᾽ ἄκραν 

᾿Ανορούσαισ᾽, ἀλάλαξεν ὑπερμάκει βοᾷ: 

Οὐρανὸς δ᾽ ἔφριξέ νιν καὶ Τ᾿αῖα μάτηρ. 

Σ τροφὴ Ὑ. 

Τότε καὶ φαυσίμβροτος δαίμων Ὑπεριονίδας 

40 Μέλλον ἔντειλεν φυλάξασθαι χρέος 

ἸΠ]αισὶν φίλοις, 
ἊΝ, “Δ ΄- ΄« ’ὔ ς ς3 ’ οὶ 

ὡς ἂν θεᾷ πρῶτοι κτίσαιεν βωμὸν ἐναργέα. καὶ, 

σεμνὰν θυσίαν θέμενοι. 

Πατρί τε θυμὸν ἰάναιεν κόρᾳ τ᾽ ἐγχειβρόμῳ. ἐν 

δ᾽ ἀρετὰν 

ἜἜβαλεν καὶ χάρματ᾽ ἀνθρώποισι προμαθέος 

αἰδώς: 

᾿Αντιστροφὴ ὙὙ΄. 

45 ᾿Επὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος, 
Καὶ παρέλκει πραγμάτων ὀρθὰν ὁδὸν 
Ἔξω φρενών. 
Κ. Α ὶ ἦ ν " ’ 5᾿ ’ 9 4, »Ω 

αἱ τοὶ "γὰρ αἰθοίσας ἔχοντες σπέρμ᾽ ἀνέβαν 

φλογὸς οὔ" τεῦξαν δ᾽ ἀπύροις ἱεροῖς 
- τὶ ϑ' ’ Ὁ Α κ ο 

σος ἐν ἀκροπόλει. κείνοις ὁ μὲν ξανθὰν ἀγα- 

ὼν νεφέλαν 
50 ΙΠολὺν ὗσε χρυσόν' αὐτὰ δέ σφισιν ὥπασε τέ- 

χναν 

59. φαισίξροτος 48. Καί τοί γὰρ αἰθούσας 
46. ὁδόν γ᾽ 49, κείνοισι μὲν 



396 5 ᾿ΟΛΥΜΠΙΟΝΙ,Ι͂ΚΑΙ. 

᾿Επῳδὸς γ΄. 

Πᾶσαν ἐπιχθονίων Ἰλαυκῶπις ἀριστοπόνοις χερσὶ 
κρατεῖν. 

Ἔργα δὲ ζωοῖσιν ἑρπόντεσσί θ᾽ ὁμοῖα κέλευθοι 
Φέρον. ἣν δὲ κλέος βαθύ. δαέντι δὲ καὶ σοφία 

μείζων ἄδολος τελέθει. 
Φαντὶ δ᾽ ἀνθρώπων παλαιαὶ 

δ 'Ῥήσιες, οὔπω, ὅτε χθόνα δατέοντο Ζεύς τε καὶ 

ἀθάνατοι, 

Φανερὰν ἐν πελάγει Ῥόδον ἔμμεν ποντίῳ" 
᾿Αλμυροῖς δ᾽ ἐν βένθεσιν νᾶσον κεκρύφθαι. 

Σ τροφὴ ὃ. 

᾿Απεόντος δ᾽ οὔτις ἔνδειξεν λάχος ᾿Αελίου- 
Καὶ ῥά μιν χώρας ἀκλάρωτον λίπον 

60 ᾿ΑὙγνὸν θεόν. 

ΜΜνασθέντι δὲ Ζεὺς ἂμ πάλον μέλλεν θέμεν. ἀλ-- 
λά μιν οὐκ εἴασεν: ἐπεὶ πολιᾶς 

Εἶπέ τιν᾽ αὐτὸς ὁρᾷν ἔνδον θαλάσσας αὐξομέναν 
πεδόθεν 

Τ]ολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις. 

᾿Α»τ-εστροφὴ δ΄. 

“ ᾿Εκέλευσεν δ᾽ αὐτίκα χρυσάμπυκα μὲν ὐπθας 

θ6 Χεῖρας ἀντεῖναι, θεῶν δ᾽ ὅρκον μέγαν 
Μὴ παρφαάμεν, 

᾿Αλλὰ Κρόνου σὺν » νεῦσαι, φαεννὸν ἐς αἰθέ- 
βα μιν πεμφθεῖσαν ἑᾷ κεφαλᾷ 

61. ἄμπαλον 68. μάλοις. 67. φαενὸν 



ἘΠ᾿ ἈῸΣ ζ΄. ΒΥ 

᾿Ἐξοπίσω γέρας ἔσσεσθαι. τελεύτασαν δὲ λόγων 

᾿ κορυφαὶ 
Ἔν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι. βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς 

Ὁ 
᾿Επῳδὸς δ΄. 7) 

70 Νάσος, ἔχει τέ μιν ὀξειᾶν ὁ “γενέθλιος ἀκτίνων 

πατὴρ: 
Πῦρ πνεόντων ἀρχὸς ἵππων. ἔνθα Ῥόδῳ ποτὲ 

μιχθεὶς 
Τέκεν ἑπτὰ, σοφώτατα νοήματ᾽ ἐπὶ προτέρων 

ἀνδρῶν παραδεξαμένους, 
Παῖδας: ὧν εἷς μὲν Κάμειρον, 
Πρεσβύτατόν τε ᾿Ιάλυσον ἔτεκεν, Λίνδον τ΄. 

ἀπάτερθε δ᾽ ἔχον, 
5 Διὰ γαῖαν τρίχα δασσάμενοι πατρωΐαν, 

᾿Αστέων μοῖραν' κέκληνται δέ σφιν ἕδραι. 

Στροφὴ ἑἐ. 

Τόθι λύτρον συμφορᾶς οἰκτρᾶς γλυκὺ Τλαπο- 

λέμῳ 
Ἵσταται Τιρυνθίων ἀρχαγέτᾳ. 
“Ὥσπερ θεῷ, 

80 Μήλων τεκνισσάεσσα πομπὰ. καὶ κρίσις ἀμφ᾽ ἀέ- 
θλοις: τῶν ἄνθεσι Διαγόρας 

᾿Εστεφανώσατο ὃὶς, κλεινᾷ τ᾽ ἐν ᾿Ισθμῷ τετράκις 
εὐτυχέων, 

’ “- Νεμέᾳ τ᾽ ἄλλαν ἐπ᾽ ἄλλᾳ, καὶ κρανααῖς ἐν ᾿Αθά- 
γαις. 

80, Μάλων 



38 ὌΔΥΜΠ. ΕἸ ΔῸΣ ζ΄. 

᾿Αντιστροφὴ ἑἔ. 

Ὅ τ᾽ ἐν Ἄργει χαλκὸς ἔγνω μιν, τά τ᾽ ἐν ᾿Αρ- 
καδίᾳ 

Ἔργα καὶ Θήβαις, ἀτγῶνές τ᾽ ἔννομοι 
8ῦ Βοιώτιοι. 

Πέλλανά τ᾽: Αὐγίνᾳ τε νικῶνθ᾽ ἑξάκις: ἐν Με- 
γάροισίν τ᾽ οὐχ ἕτερον λιθίνα 

Ψάφος ἔχει λόγον. ἀλλ᾽, ὦ Ζεῦ πάτερ, νώτοι- 
σιν ᾿Αταβυρίου 

Μεδέων, τίμα μὲν ὕμνου τεθμὸν ᾿Ολυμπιονίκαν, 

ἀν 
"Ανδρα τε πὺξ ἀρετὰν εὑρόντα, δίδοι τέ οἱ αἰδοίαν 

: 
χάριν 

90 ΚΚαὶ ποτ᾽ ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων, ἐπεὶ ὕβριος 

ἐχθρὰν 

Ὁδὸν εὐθυπορεῖ, σάφα δαεὶς ἅ τέ οἱ πατέρων ὀρθαὶ 
φρένες ἐξ ἀγαθῶν 

Ἔχραον. μ μὴ κρύπτε κοινὸν 
Σπέρμ᾽ ἀπὸ Καλλιάνακτος" ᾿Ερατιδᾶν τοι σὺν 

χαρίτεσσιν ἔχει 
Θαλίας καὶ πόλις: ἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνου 

90 "Αλλοτ᾽ ἀλλοῖαι διαιθύσσοισιν αὖραι. 

86. Αἴγινα Πελλάνα τε 
88-89. τεθμὸν, ᾿Ολυμπιονίκαν "Ανδρα τε, πὺξ 

95. διαιθύσσουσιν 
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ΕἸ ΔῸΣ ήἤ. 

᾿ΑΛΚΙΜΕΔΟΝΤῚ ΑἹ ΤΙΝΗ ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΙ ΠΑΛΑΙΣΤΗ ;. 

--π»»-- 

Στροφαΐ. 
! - 

“- -υ-πιωυπ-π -π -  - 
! ! - 
-“΄ὡππαππιωωπωπ, 

ἱ - 
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ίς 

{ 

ςΙ 

Σ τροφὴ ἀἁ. 

Μᾶτερ ὦ χρυσοστεφάνων ἀέθλων. Οὐλυμπία, 
Δέσποιν᾽ ἀλαθείας, ἵνα μάντιες ἄνδρες, 

᾿Εμπύροις τεκμαιρόμενοι, παραπειρῶνται Διὸς 

ἀργικεραύνου, 



40 ᾿ ϑΘΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ. 

Εἰ τιν᾽ ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέρι 
5 Μαιομένων μεγάλαν 

᾿Αρετὰν θυμῷ λαβεῖν, 
“-“ κ ’ 5" ; 

Τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοαάν' 

᾿Αντιστροφὴ ά. 

ἴΑνεται δὲ πρὸς χάριν εὐσεβίας ἀνδρῶν λιταῖς. 
᾿Αλλ᾽, ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ’ ᾿Αλφεῷ ἄλσος, 

10 Τόνδε κῶμον καὶ στεφαναφορίαν δέξαι: μέγα 

τοι κλέος αἰεὶ, 
Ἂ τινι σὸν γέρας ἕσπητ᾽ ἀγλαόν. 

"Ἄλλα δ᾽ ἐπ’ ἄλλον ἔβαν 
᾿Αγαθῶν, πολλαὶ δ᾽ ὁδοὶ 

Νὴ “-“ ᾿᾿ ’ 

Σὺν θεοῖς εὐπραγίας" 

Ἔ πῳ δὸς α. 

ιὸ Τιμόσθενες, ὕμμε δ᾽ ἐκλάρωσεν πότμος 
Ζηνὶ “γενεθλίῳ, ὃς σ᾽ ἐν μὲν Νεμέᾳ πρόφατον, 
᾿Αλκιμέδοντα δὲ πὰρ Κρόνου λόφῳ 
Θῆκεν ᾿Ολυμπιονίκαν. 

Ἣν δ᾽ ἐσορᾷν καλός: ἔργῳ τ᾽ οὐ κατὰ εἶδος ἐ- 
λέγχων, 

᾿Εξένεπε, κρατέων πάλᾳ, δολιχήρετμον Αἴγιναν 
’ 

πάτραν: 
Ἔνθα Σώτειρα, Διὸς ἕξενίου 

ΤΠὰρεδρος, ἀσκεῖται Θέμις 

»" [--] 

5. ἴΑννεται ... εὐσεβέων 15. δὲ χλάρωσεν 
14. εὐπραξίας" 160. γενεθλίῳ" ὃν μὲν ἐν Νεμέᾳ 



ΕΥ̓͂ΔΟΣ ή. 41 

Σ τροφὴ ΘῚ 

"Ἐξοχ᾽ ἀνθρώπων. ὅ τι γὰρ πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέτει. 

᾿Ορθᾷ διακρίνειν φρενὶ μὴ παρὰ καιρὸν, 
ἘΠ" χ , “ , κ , ς 

95 Δυσπαλές. ᾿τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων καὶ τάνδ᾽ ἀ- 
λιερκέα χώραν ρκεὰα χῶρ 

- «ς ’ ’ 

Παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ἕένοις 
’ ΄ 

ΚΚίονα δαιμονίαν 

(Ὁ δ᾽ ἐπαντέλλων χρόνος 
Τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι). - 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

80 Δωριεῖ λαῷ ταμιευομέναν ἐξ Αἰακοῦ: 
Τὸν παῖς ὁ Λατοῦς εὐρυμέδων τε [Ποσειδᾶν. 

᾿ΙΙλίῳ μέλλοντες ἐπὶ στέφανον τεῦξαι, καλέσαντο 
: 

συνεργὸν 
Τείχεος, ἣν ὅτι νιν πεπρωμένον 
᾿Ορνυμένων πολέμων 

80 Πτολιπόρθοις ἐν μάχαις 
Λάβρον ἀμπνεῦσαι καπνόν. 

Ἔπῳ δὸς β΄. 

Γλαυκοὶ δὲ δράκοντες, ἐπεὶ κτίσθη νέον, 
’ 5" ’ - ε ’ Α [4 

Πύργον ἐσαλλόμενοι τρεῖς, οἱ δύο μὲν κάπετον. 
Αὖθι δ᾽ ἀτυζομένω ψυχὰς βάλον' 

40 Εἰς δ᾽ ἐσόρουσε βοάσαις. 
ννεπε δ᾽ ἀντίον ὁρμαίνων τέρας εὐθὺς ᾿Απόλλων' 

-ς Πέργαμος ἀμφὶ τεαῖς, ἥρως, χερὸς ἐργασίαις 
ἁλίσκεται, 

517-38. χκτίσθη, νέον Πύργον 89, σπνοὰ; βάλον" 



42 ᾿ΟΛΥΜΠΙΟΝΙ ΚΑΙ. 

-ς ἅῆς ἐμοὶ φάσμα λέγει Κρονίδα 
ἐς Πεμφθὲν βαρυγδούπου Διός: 

Σ τροφὴ Υ΄. 

45 “« Οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλ᾽ ἅμα πρώτοις ἀρ- 
ἕεται 

“ς ΚΚαὶ τετράτοις." ὡς ἄρα θεὸς σάφα εἴπαις, 
Ξάνθον ἤπειγεν καὶ ᾿Αμαζόνας εὐίππους καὶ ἐς Ἴ1- 

στρον ἐλαύνων. 

᾿Ορσοτρίαινα δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ισθμῷ ποντίᾳ 
ἽἍΔρμα θοὸν τάνυεν, 

ὅ0 ᾿Αποπέμπων Αἰακὸν 
Δεῦρ᾽ ἀν᾽ ἵπποις χρυσέαις, 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ΄. 

Καὶ Κορίνθου δειράδ᾽, ἐποψόμενος δαῖτα κλυταν. 

Τερπνὸν δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδέν. 
Εἰ δ᾽ ἐγὼ Μελησίᾳ ἐξ ἀγενείων κῦδος ἀνέδραμον 

ὕμνῳ, 
δ Μὴ βαλέτω με λίθῳ τραχεῖ φθόνος. 

Καὶ Νεμέᾳ γὰρ ὁμῶς 

᾿Ερέω ταύταν χάριν" 
Τὰν δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνδρῶν μάχαν 

᾿Ἐπῳδὸς γγ. 

᾿Εκ παγκρατίου. τὸ διδάξασθαι δέ τοι 
60 Εἰὐἰδότι ῥάτερον, ἄγνωμον δὲ τὸ μὴ προμαθεῖν, 

Κουφότεραι γὰρ ἀπειράτων φρένες. 
ζεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι 

40. ἄρα δ4. Μειλησίᾳ θ0. ορρεβᾳ 
48. ἐπ᾽ ᾿Ισθμὸν ποντίαν 89. Ἔν παγκρατίῳι:. Θ. δ᾽ ἐκεῖνος 



ΕΤΔΟΣ ή. 48 

Ἔργα περαίτερον ἄλλων, τίς τρόπος ἄνδρα προ- 

βάσει, 
Ἔξ ἱερῶν ἀέθλων μέλλοντα ποθεινοτάταν δόξαν 

φέρειν. 

θ6 Νῦν μὲν αὐτῷ “γέρας ᾿Αλκιμέδων, 

Νίκαν τριακοστὰν ἑλὼν, 

Στροφὴ Ὁ. 

Ὃς, τύχᾳ μὲν δαίμονος, ἀνορέας δ᾽ οὐκ ἀμπλακὼν. 

Εν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο "γυίοις 

Νόστον ἔχθιστον, καὶ ἀτιμοτέραν λῶσσαν, καὶ 

ἐπίκρυφον οἶμον. 

10 Πατρὶ δὲ πατρὸς ἐνέπνευσεν μένος 
Γήραος ἀντίπαλον. 

᾿Αἴδα τοι λάθεται 
Αρμενα πράξαις ἀνήρ. 

᾿Αντιστροφὴ ὅ. 

᾿Αλλ᾽ ἐμὲ χρὴ μναμοσύναν ἀνεγείροντα φράσαι 
Ὁ Χειρῶν ἄωτον Βλεψιάδαις ἐπίνικον, 

ἽἝκτος οἷς ἤδη στέφανος περίκειται φυλλοφόρων 
Δ, 
ἀπ᾽ ἀγώνων. 

"Εστι δὲ καί τι θανόντεσσιν μέρος 

Κὰν νόμον ἐρδόμενον" 

Κατακρύπτει δ᾽ οὐ κόνις 
80 Συγγόνων κεδνὰν χάριν. 

᾿Επῳδὸς ὅ΄. 

Ἑρμᾶ δὲ θυγατρὸς ἀκούσαις ᾿Ιφίων 
᾿Αγγελίας, ἐνέποι κεν Καλλιμάχῳ λιπαρὸν 

πσρσ0; ες, 
78. Καννόμεοον ἑρδόμενον. 



4.4, ὌἊΛΥΜΠ.. ΕἾΔΟΣ ή. 

Κόσμον ᾿Ολυμπίᾳ, ὃν σφι Ζεὺς «γένει 
"ὥπασεν. ἐσλὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἐσλοῖς 

86 "Ἔργα θέλοι δόμεν, ὀξείας δὲ νόσους ἀπαλάλκοι. 
Εὔχομαι ἀμφὶ καλῶν μοίρᾳ Νέμεσιν διχόβουλον 

μὴ θέμεν" 
᾿Αλλ᾽, ἀπήμαντον ἄγων βίοτον; 

᾽ ’, " "» Ἁ ’ 

Αὐτούς τ᾽ ἀέξοι καὶ πόλιν. 

88-84. ὅν σφιν ὥπασεν Ζεὺς γένει. 



10 

45 

ἘΓΔΟΣ 59. 

᾿ἜΕΦΑΡΜΟ ΣΤΩ, ᾽ΟΠΟΥΝΤΙΏΣ, 

ΠΑΛΑΙΣΤΗ;:. 

- -τὔδ»-- 

Στροφαΐ. 
Π - 

“ν -“,ψω -“ππτὮ -, 

τς ἱ. Χ-π-| ἘΞ 
“5 πο πππνμωκΚσπ.πισπιῳ, 

Χ -- Χ -- - 
͵ι͵ι-“΄“ψφᾳπῳφπ πω πω, 

Χ Ι χ ! -- 
-“πΠπςπ ωυν-πω-͵,͵ ππνων.-ὺυ, 

Ἂς: Π π᾿ - ἢ - 
- δ Φ-, ὦ πὸ -τ-Ὥοωος-ςῴω -τῶοῷῷῇ 

! 
πῶ ! ! 
“.ῳ  π-π-πππ΄π,ἫὋ ἂμνμᾳ -π,  -“΄“ ---»"8ϑοοι -- 

Σ - “ 

ππ͵͵ω που. ποὺῖ΄'  -, 
πος ΤΝ -- 

μκμ-ψν, -.:ἷ, ᾳυ;, 

Ι Ι Ἕ 
ῳ “«ῳ σφ, “ρον -- 

! ! ἘΞ ἢ; Ξ 
““.ς,“φΦΝ'ῷῳ “- “-  σπὐν τ ᾽ἣ “ἰὼ; 

᾽Ἔπφῳδοί. 
͵ 

“μπω.ω -ο-“Ἕ“-- -, 
Ι! - 

“ΜΨΜ“ω- πᾳ .“ψψὝσππῳω, 

Ι 
“ΜψΜ“ ““νῳ -- ---- 

"Μ“' 

Ι ἱ Ι 
-“«,σ π πω πῷὸὺ - - - 

“ΜΑ“, 

ἰ Ι͂ Ι 
-- ῳ .-. Ὁ--.--...-. » 

““, 

“ωπωνπνωυω -, 

͵ ! 
““-- που -,-ἜὟἨ-Ἐ 

-χ ! 5" ! ΕΞ 
των σω πωω ππ-π, πω -τῦῦὐυ.-.,-., 

- 

᾿π|Π|π||-ς 



Ἐ. 

406 τ“ ὈΛΥΜΠΙΟΝΙ ΚΑΙ. 

Σ τροφὴ ἀ. 

Τὸ μὲν ᾿Αρχιλόχου μέλος 

Φωνάεν᾽ Ολυμπίᾳ, καλλίνικος ὁ τριπλόος κεχλαδὼς, 
ἼΑρκεσε Κρόνιον παρ᾽ ὄχθον ὡγεμονεῦσαι 

Κωμάζοντι φίλοις ᾿Εἰφαρμόστῳ σὺν ἑταίροις. 

᾿Αλλὰ νῦν, ἑκαταβόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων, 

Δία τε φονικοστερόπαν, σεμνόν τ᾽ ἐπίνειμαι 
᾿Ακρωτήριον ΓΑλιδος, 

'"Γοιοῖσδε βέλεσσιν, 

Τὸ δή ποτε Λυδὸς ἥρως Πέλοψ 

10 ᾿Εξάρατο κάλλιστον ἕδνον ᾿Ἱπποδαμείας" 

ὧι 

᾿Αντιστροφὴ α. 

Πτερόύεντα δ᾽ ἵει γλυκὺν 

ΠΠυθώναδ᾽ ὀϊστόν. οὔτοι χαμαιπετέων λόγων ἐ- 
φάψφεαι, 

᾿Ανδρὸς ἀμφὶ παλαίσμασιν “Φόρμιγγ᾽ ἐλελίζων 

Κλεινᾶς ἐξ ̓ Οπόεντος- αἰνήσαις ἑ καὶ υἱὸν, 
ι6 Ἂν Θέμις θυγάτηρ τέ οἱ ΣΣώτειρα λέλογχεν 

Μεγαλόδοξος Εἰὐνομία- θάλλει δ᾽ ἀρεταῖσιν 
"Ἐν τε Κασταλίᾳ παρὰ 

᾿Αλφεοῦ τε ῥέεθρον, 

Ὅθεν στεφάνων ἄωτοι κλυτὰν 

0 Λοκρῶν ἐπαείροντι ματέρ᾽ ἀγλαόδενδρον. 

᾿Ε πῳδὸς α. 

᾿Εγὼ δέ τοι, φίλαν πόλιν 

Μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς, 

15. ἐφάψη, 106-17 18. ἀρεταῖς, ἴσον τε Κασταλίᾳ παρ᾽ ᾿Αλφειοῦν 



ἘΤΔΟΣ 9΄. 4 

Καὶ ἀ ἀγάνορος ἵππου 
Θάᾶσσον καὶ ναὸς ὑποπτέρου, παντὰ 

58 ᾿ΑὙγγελίαν πέμψω ταύταν, 

Εἰ σύν τινι μοιριδίῳ παλάμᾳ 

᾿Εξαίρετον Χαρίτων νέμομαι κᾶπον" 
- , Ε ν ’ ᾽ 9 ᾿ Α ᾿ 

Κεῖναι “γὰρ ὥπασαν τὰ τέρπν᾽΄. ἀγαθοὶ δὲ καὶ 

σοφοὶ κατὰ δαίμον᾽ ἄνδρες 

κ , 

Στροφὴ β΄. 

᾿Εγένοντ᾽" ἐπεὶ ἀντία 

80 Πῶς ἂν τριόδοντος Ἡρακλέης σκύταλον τίναξε 
ερσίν : 

᾿Ανίκ᾽ ἀμφὶ [Ιύλον σταθεὶς ἤρειδε [Ποσειδᾶν, 
"᾿Ηρειδέν τέ μιν ἀργυρέῳ τόξῳ πολεμίζων 
Φοῖβος- οὐδ᾽ ᾿Αἴδας ἀκινήταν ἔχε ῥάβδον. 
Β Ψ. ’ θ᾽ “᾿ ’ Ἃ Ἁ " Ἁ 

ρότεα σώμαθ' ᾧ κατάγει κοίλαν πρὸς ἀγυιὰν 
’ "5 ’ 

86 Θνασκόντων. ἀπό μοι λόγον 
΄ ’ ε’ὔ 

'Ῥοῦτον, “στόμα, ῥίψον, ; 

Ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι θεοὺς 

᾿Εχθρὰ σοφία, καὶ τὸ καυχᾶσθαι παρὰ καιρὸν 

᾿Αντιστροφὴ β'. 

Μανίαισιν ὑποκρέκει. 
40 Μὴ νῦν λαλάγει τὰ τοιαῦτ᾽. ἔα πόλεμον μάχαν 

τε πᾶσαν 
Χωρὰ ἀθανάτων: φέροις δὲ Πρωτογενείας 
Αστει “γλῶσσαν, ἵν᾽, αἰολοβρόντα Διὸς αἴσᾳ, 
ΠῸύῤῥα Δευκαλίων τε, Παρνασοῦ. καταβάντε, 
Δόμον ἔθεντο πρῶτον, ἄτερ δ᾽ εὐνᾶς, ὁμόδαμον 

» λ»ν “- - 

59-80. ἐσεὶ ἔγανε᾽ ὧν πῶς 48, Παρνασσοῦ 
Ψ 



48 : ᾿ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ. 

45 Κτησάσθαν λίθινον "γόνον" 
Λαοὶ δ᾽ ὀνόμασθεν. 

"Εγειρ᾽ ἐπέων σφιν οἷμον λυγὺν, 

Αἴνει δὲ παλαιὸν μὲν οἶνον, ἄνθεα δ᾽ ὕμνων 

᾿Επῳδὸς β΄. 
’ ’ Ἁ 

Νεωτέρων. λέγοντι μὰν 
50 Χθόνα μὲν κατακλύσαι μέλαιναν 

Ὕδατος σθένος, ἀλλὰ 
Α ’ 9 γ 5 “ 

Ζηνὸς τέχναις ἀνάπωτιν ἐξαίφνας 
ΔΑντλον ἑλεῖν. κείνων δ᾽ ἔσσαν 
“Χαλκάσπιδες ὑμέτεροι πρόγονοι 

δῦ ᾿Αρχᾶθεν ᾿Ιαπετιονίδος φύτλας 
Κοῦροι κορᾶν καὶ φερτάτων Κρονιδᾶν, ἐγχώριοι 

βασιλῆες αἰεί. 

Σ τροφὴ Υ.-. 

Πρὶν ᾿Ολύμπιος ἁγεμὼν, 

Θύγατρ᾽ ἀπὸ τᾶς ᾿Επειῶν ᾿Οπόεντος ἀναρπά- β 
σαις, ἕκαλος 

Μίχθη Μαιναλίαισιν ἐν δειραῖς, καὶ ἔνεικεν 
60 Λοκρῷ., μὴ καθέλοι μιν αἰὼν, πότμον ἐφάψαις. 

᾿Ορφανὸν γενεᾶς. ἔχεν δὲ σπέρμα μέγιστον 
Αλοχος: εὐφράνθη τε ἰδὼν ἥρως θετὸν υἱὸν, 
Μάτρωος δ᾽ ἐκάλεσσέ μιν 

᾿Ισώνυμον ἔμμεν, 

θ6 Ὑπέρφατον ἄνδρα μορφᾷ τε καὶ 
"Εργοισι: πόλιν δ᾽ ὥπασεν λαόν τε διαιτᾷν. 

52. ἀνάπωσιν ὅ8. Τὰν παῖδ᾽ ἀπὲ γὰξς 6]. ἔχε 
56. χορᾶν τε φερτάτων ᾿Ἐσειῶν ᾽Οποῦντος 66. λεών τε 



ΠΡΟΣ ὃ. 49 

᾿Αντιστροφὴ νγ΄. 

᾿Αφίκοντο δέ οἱ ξένοι. 
Ἔκ τ᾽ "Ἄργεος ἔκ τε Θηβᾶν, οἱ δ᾽ ᾿Αρκάδες, οἱ 

δὲ καὶ ΠΙ|σᾶται: 

Υἱὸν δ᾽ ΓΑκτορος ἐξόχως τίμασεν ἐποίκων 
ὁ Αὐγίνας τε Μενοίτιον. τοῦ παῖς, ἅμ᾽ ᾿Ατρείδαις 

Τεύθραντος πεδίον μολὼν, ἔστα σὺν ᾿Αχιλλεῖ 

Μόνος. ὅτ᾽ ἀλκᾶντας Δαναοὺς τρέψαις ἁλίαισιν 

Πρύμναις Γήλεφος ἔμβαλεν. 
“Ὥστ᾽ ἔμφρονι δεῖξαι 

75 Μαθεῖν Πατρόκλου βιατὰν νόον' 
Ἔξ οὗ Θέτιός “γ᾽ οὐλίῳ “γόνος νιν ἐν ΓΑρει 

᾿Ε πῳδὸς Υ.- 

Παραγορεῖτο, μή ποτε 
Σφετέρας ἄτερθε ταξιοῦσθαι 
Δαμασιμβρότου αἰχμάς. 

80 Εἴην εὑρησιεπὴς ἀναγεῖσθαι 

Πρόσφορος ἐν Μοισᾶν δίφρῳ. 
Τόλμα δὲ καὶ ἀμφιλαφὴς δύναμις 

Ἕσποιτο. προξενίᾳ δ᾽ ἀρετᾷ τ᾽ ἦλθον 
Τιμάορος ᾿Ισθμίαισι Λαμπρομάχου μίτραις, 

ὅτ᾽ ἀμφότεροι κράτησαν 

Σ τροφὴ δὅ. 
’ Ξ»’ ἃ 5 ς ’ 

86 Μίαν εργον αν ἀμεραν" 

ἔΑΔλλαι δὲ δύ ἐν Κορίνθου πύλαις ἐγένοντ᾽ ἔπειτα 
΄ 

χάρμαι, 
68. Θηβᾶν, ἰδ᾽ ᾿Αρκάδες, 71. Τεύθρανος 6. Θέτιος γόνος οὐλίω 

69. Υἵἷα πὃ. νόον γ᾽. ῥεῖν ἐν ΓΑδει 

Ω 



50 ᾿ ᾿ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ. 

Ταὶ δὲ καὶ Νεμέας ᾿Εῳψῤαρμόστῳ κατὰ κόλπον, 
Αργει τ᾽ ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν. παῖς δ᾽ ἐν ᾿Αθά- 

ναις" 
Οἷον δ᾽ ἐν Μαραθῶνι, συλαθεὶς ἀγενείων, 

90 Μένεν ἀγῶνα πρεσβυτέρων, ἀμφ᾽ ἀργυρίδεσσιν ! 
Φῶτας δ᾽ ὀξυρεπεῖ δόλῳ 
᾿Απτῶτι δαμάσσαις., 

Διήρχετο κύκλον ὅσσᾳ βοᾷ, 
Ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς, κάλλιστά τε ῥέξαις ! ραῖος ἐὼν καὶ καλὸς, κάλλιστά τε ῥ 

᾿Αντιστροφὴ δ΄. 

95 Τὰ δὲ Παῤῥασίῳ στρατῷ 
Θαυμαστὸς ἐὼν φάνη Ζηνὸς ἀμφὶ πανάγυριν Δυ- 

; 
καίου, 

Καὶ ψυχρᾶν ὁπότ᾽ εὐδιανὸν φάρμακον αὐρᾶν 
Πελλάνᾳ φέρε: σύνδικος δ᾽ αὐτῷ ᾿Ιολάου 
Τύμβος εἰναλία τ᾽ ᾿Ελευσὶς ἀγλαΐαισιν. β 

100 Τὸ δὲ φυᾷ, κράτιστον ἅπαν: πολλοὶ δὲ διδακταῖς 
᾿Ανθρώπων ἀρεταῖς κλέος 
ἴὥρουσαν ἑλέσθαι: 
ἼΑνευ δὲ θεοῦ, σεσιγαμένον 

Οὐ σκαιότερον χρῆμ᾽ ἕκαστον. ἐντὶ γὰρ ἄλλαι 

᾿πῳδὸς ὅ΄. 

105 ᾿Οδῶν ὁδοὶ περαίτεραι' 
: Μία δ᾽ οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει 

Μελέτα: σοφίας μὰν 

Αἰπειναί. τοῦτο δὲ προσφέρων ἄθλον, 

89. Οἷον ἐν 107. σοφίαι μὲν 
109. ἔΑνευθε [δὲ] θεοῦ σεσιγαμένον γ᾽ 



ἘΠΔΟῸΣ 9’. 5] 

Ὄρθιον ὥρυσαι θαρσέων. 
10 Τόνδ᾽ ἀνέρα δαιμονίᾳ “γεγάμεν 

3, ’ ε ΄σ ΓΕΑ. ΄ Εὔχειρα, δεξιόγυιον, ὁρῶντ᾽ ἀλκάν" 
Αἰάντεόν γ᾽ ἐν δαιτί τ᾽ Οἰλιάδα νικῶν ἐπεστε- 

φάνωσε βωμόν. ᾿ 

110. δαιμονίως 

111-112, ἀλκὰν, Αἰάντεόν τε δαί ὃς ᾿Ιλιάδα 
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ΕΥ͂ΔΟΣ 4 

᾿ΑΓΗΣΙΔΑ' ΜΩ, ΛΟΚΡΩ7 ᾿ΕΠΙΖΕΦΥΡΙΏΩΣ, 

ΠΑΙΔΙ ΠΥΚΤΗ,.. 

-- -καὖ.»- 

Στροφαΐ. 
ἵ Ι 
---Ὡ-- “π“ποω πιωυ - -, 

ς Ι 
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“τ - π“ -τ- οὧυὖ -, 

ῇ Ι Ι 
πππω πο - πτ-λσ;σ.ωπ ωυυ -- -, 

.- 

Ϊ Ι 
πο οδ΄ ἐρο - 

! ! ! - 
-“,». -, --τ-τ-ὧὠἐποω πῳῴν πνς - 6 

3 Ψ Επῳδός. 
ῇ Ϊ 
-“͵»ἣ΄Ἢσωπιο. ------ς-. 

[ 
““ροὖὺὸοω -, .ὧὖ΄ὸ.ὸ - ..-.- 

ἰ 
ι ΝΟΣ ! 

-,΄-ἮΔἸἝ πόσου - - πω -ππ ὺ -, 

ῇ ! Ι 
-ω -- το  -΄ ὖὺ ---ὖ -, 

Γ ! ! 
-Ἂιω - -“ - “ οἋΜσ-π ὦ - -, 

Ι πο 
--,σὯωυ-π ο’΄-- -, 

Ι ! ͵ ἄνσν 
-͵τἦσὐ πτὸοὦῦὺὸ -  -- -τὡωὐ -- --υ.-, 

᾿ ! 
τ΄ -π ππτῳωῳ π-  -, 

Ι Ϊ ] “ -- 
-“-“-΄ΣἡἦἪῇτυπφ -ςωπ που π-  -τ-΄ι΄ῦ͵τυωσπςπτυ, 1 

Σ τροφή. 

"Ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα 
Χρῆσις. ἔστιν δ᾽ οὐρανίων ὑδάτων 

᾿Ομβρίων, παίδων Νεφέλας" 



ὌΛΥΜΠ. ΕἸἾΔΟΣ 1. 89 

Ἐπ δὲ σὺν πόνῳ τις εὖ πράσσοι, μελυγάρυες ὕμνοι. 
5 Ὑστέρων ἀἁ ἀρχαὶ λόγων, 
Τέλλεται καὶ πιστὸν ὅρκιον μεγάλαις ἀρεταῖς: 

Ἄντιστρο φή. 

᾿Αφθόνητος δ᾽ αἶνος ᾿Ολυμπιονίκαις 
Οὗτος ἄγκειται. τὰ μὲν ἁμετέρα 
Τλῶσσα ποιμαίνειν ἐθέλει. 

ι᾽ο (Ἔκ θεοῦ δ᾽ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ ἐσαεὶ πραπίδεσσιν.) 
Ἴσθι νῦν. ᾿Αρχεστράτου 

- ΄ 5» , , “ 

Πα, τεᾶς, ᾿Α γησίδαμε, πυγμαχίας ἕνεκεν 

Ἔπῳδός. 

Κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας 
᾿Αδυμελῇ κελαδήσω. 

16 Τῶν ᾿Εἰπιζεφυρίων Λοκρῶν «γενεὰν ἀλέγων. 
Ἔνθα συγκωμάξατ᾽- ἐγγυάσομαι 
Μή μιν, ὦ Μοῖσαι. φυγόξενον στρατὸν. 
Μηδ ἀπείρατον καλών, 
᾿Ακρόσοφον δὲ καὶ αἰχματὰν, ἀφίξεσθαι: τὸ “γὰρ 

30 ᾿Εἰμφυὲς οὔτ᾽ αἴθων ἀλώπηξ 
Οὔτ᾽ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλάξαιντο ἦθος. 

4-ὅ-6. ὕμνοι Ὑστέρων ἀρχαὶ λόγων τέλλεται, καὶ 
ἡ. ᾿Αφθόνατος 9-10. ἐθέλει. Ἔκ ϑεοῦ ... πραπίδεσσιν. 
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ἘΠ ΔΟΣ τα΄. 

᾿ΑΤΗΣΙΔΑΓ ΜΩ, ΛΟΚΡΩΣΙ͂ ᾽᾿ἘΠΙΖΕΦΥΡΙΏ,, 

ΠΑΙΔΙ ΠΥΚΤΗ,. 

ΠΡ ὍΝ 

Σ τροφαΐ. 
! ι ἰ Ἕ 

“ψμῳ πῸ- π΄’ ΠρνυὝ.νψὕΡρῳρν ιν. ιν, -. 

νι 

-ωπππύωπὸου -, 
! Ι 

ΕΞ. τπ- »-- 5.3:  Ἂ ! ᾿Ψ 
-πωυπππιιωππιο.πτ.-ὕ..- -,---ο-- ..,-, 

ΕῚ φε- ! Ἕ“ 
ππυνν, π π΄ῳωπ -π- 

πε, ΙΓ Ἕ 
πο ππ-πἼυ -, 

γν Ὁ 
ωὩ-ππωφπῳω --, 3 

Ἑπῳδοί. 
͵ ἥν ͵ τι 

--.υ νυ --ὦὺ - -πνω. -- 

[7 ᾿ς 
ψ-Ξ- πύωπιυ -, 

Ι οὗ ΄'-ἅ --- - 

-,͵,'Τάλωω. π΄ ““π“ψ,ῳ “ῴῳΨΦ Ὡαῷω, “-- 

ΜἤμΜΔΜῃ, Ι 

Ι ͵ φ΄σσ΄ς 
-“πιω.-ππιιπωυ."-- 

ἴ .- 
-“- πων, - ο . 

͵ ϑ᾽ 
----ὖ, -τ .- 

͵ . 
“““ὔ ιυυ -, 

Π ᾿Ψ" 
“πωυωππύῆω πὸ --, 

Ι !  οἢ ! ν᾿» 
“ΜἫι,ω ----,,,,  ’ᾷᾳΌςσωκ  πῳ π-“ὋὌ πων. -. 9 

μἔΜῃ, 

Σ τροφὴ α. 

Τὸν ᾿Ολυμπιονίκαν ἀνάγνωτέ μοι 
5 ΄ υ ’; εἶ 

᾿Αρχεστράτου παῖδα, πόθι φρενὸς 
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᾿Αμάς γέγραπται: "γλυκὺ γὰρ αὐτῷ μέλος ὀφείλων 
ἐπιλέλαθ᾽. ὦ Μοῖσ᾽. ἀλλὰ σὺ καὶ θυγάτηρ 

᾿Αλάθεια Διὸς, ὀρθᾷ χερὶ 
᾿Ερύκετον Ψευδέων 
᾿Ενιπὰν ἀλιτόξενον" 

Φι 

᾿Αντιστροφὴ ἀα. 

“Ἕκαθεν “γὰρ ἐπελθὼν ὁ μέλλων χρόνος 
κι κ ’ κ ’ 

Αμὸν καταίσχυνε βαθὺ χρέος: 
Ὅμως δὲ λῦσαι δυνατὸς ὀξεῖαν ἐπιμομφὰν ὁ τό- 

κος ἀνδρῶν. νῦν, ψάᾶφον ἑλισσομέναν 

10 Ὅπα κῦμα κατακλύσσει ῥέον, 
δ“ Α ,ὔ πα τε κοινὸν λόγον 
Φίλαν τίσομεν ἐς χάριν : 

Ἔ πῳ δὸς ἀ. 

Νέμει “γὰρ ᾿Ατρέκεια πόλιν Λοκρῶν Ζεφυρίων. 

Μέλει τέ σφισι Καλλιόπα 

16 Καὶ χάλκεος ΓΑρης. τράπε δὲ Κύκνεια μάχα καὶ 
ὑπέρβιον 

Ἡρακλεα- πύκτας δ᾽ ἐν ᾽᾿Ολυμπιάδι νικῶν. 
Ψ ’ ’ 

ἴλᾳ φερέτω χάριν 
9 , ιν 

᾿Α,γησίδαμος, ως 

᾿Αχιλεῖ Πάτροκλος: 

30 Θήξαις δέ κε φύντ᾽ ἀρετᾷ ποτὶ 
Πελώριον ὁρμάσαι κλέος ἀνὴρ θεοῦ σὺν παλάμᾳ: 

Στροφὴ β΄. 

Λπονον δ᾽ ἔλαβον χάρμα παῦροί τινες, 

8. Ἔμᾶς 158. Κυκνεία 
8. ᾿Ἐμὸν χκατήσχυνε 291. ὥρμασε 



506 Ἷ ᾽ΟΛΥΜΠΙΟΝΙ ΚΑΙ. 

"Ἔργων πρὸ πάντων βιότῳ φάος. 
᾿Αγῶνα δ᾽ ἐξαίρετον ὁ ἀεῖσαι θέμιτες ὦρσαν Διὸς, 

ὃν ἀρχαίῳ σάματι πὰρ Πέλοπος 
9ς5 Βίη Ἡρακλέος ἐ ἐκτίσσατο. 

᾿πεὶ ΠΠοσειδάνιον 

Πέφνε Κτέατον ἀμύμονα. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

Πέφνε δ᾽ Εὔρυτον, ὡς Αὐγέαν λάτριον 
ΕῚ ΒΔΕ Α ρ ν « ’ δὴ "" 

Ακονθ᾽ ἑκὼν μισθὸν ὑπέρβιον 
80 ΠΡράσσοιτο: λόχμαισι δὲ δοκεύσαις ὑπὸ λεω- 

νᾶν δάμασε κἀκείνους Ηρακλέης ἐφ᾽ ὁδῷ. 
[ ’ Α ’ 

ὁτι πρόσθε ποτὲ Τιρύνθιον 
"ἕπερσαν αὐτῷ στρατὸν, 
Μυχοῖς ἥμενον ΓΑλιδος, 

᾿Ἐπῳδὸς β'. 

Μολίονες ὑπερφίαλοι. καὶ μὰν ξεναπάτας 
᾿Εξπειῶν βασιλεὺς, ὄπιθεν 
Οὐ πολλὸν, ἴδε πατρίδα πολυκτέανον, ὑπὸ στε- 

ρεῷ πυρὶ 
Πλαγαῖς τε σιδάρου, βαθὺν εἰς ὀχετὸν ἄτας 
ἽΚζοισαν. ἐὰν πόλιν: 

Νεῖκος δὲ κρεσσόνων 

40 ᾿Αποθέσθ᾽ ἄπορον": 
Κακεῖνος ἀβουλίᾳ, ὕστατος 
᾿Αλώσιος ἀντήσαις, θάνατον αἰπὺν οὐκ ἐξέφυ- 

γεν. 

ΠΩ Ἔργον 30. καὶ κείνους 41, Καὶ κεῖνος 

29. ᾿Αέκονῇ, 33. ὥμενον 43. ἀντάσαις, 

ὡ οι 
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Σ τροφὴ Ὑ. 

Ὁ δ᾽ ἄρ᾽, ἐν Πίσᾳ ἔλσαις ὅλον τε στρατὸν 
. Λείαν τε πάσαν. Διὸς ἄλκιμος 

45 Υἱὸς σταθμᾶτο ζάθεον ἄλσος πατρὶ μεγίστῳ, 
περὶ δὲ πάξαις, ἼΑλτιν μὲν ὅγ᾽ ἐν καθαρῷ 

Διέκρινε, τὸ δὲ κύκλῳ πέδον 
ΓΈ θηκε δόρπου λύσιν, 

: ἘΠ Ὁ Ὲ 
Τιμάσαις πόρον Αλφεοῦ 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ΄. 

Μετὰ δώδεκ᾽ ἀνάκτων θεῶν: καὶ πάγον 
ὅ0 Κρόνου προσεφθέγξατο, πρόσθε γὰρ 

ΝΥώνυμνος, ὥς Οἰνόμαος ἄρχε. βρέχετο πολλᾷ 
νιφάδι. ταύτᾳ δ᾽ ἐν πρωτογόνῳ τελετᾷ 

Παρέσταν μὲν ἄρα Μοῖραι σχεδὸν, 

Ὅ τ᾽ ἐξελέγχων μόνος 
᾿Αλάθειαν ἐτήτυμον 

᾿Επῳδὸς νγ΄. 

δῦ Χρόνος" 4 τὸ δὲ σαφανὲς, ἰὼν πόρσω, κατέφρασεν. 
Ὅσα τὰν πολέμοιο ὃόσιν 

᾿Ακρόθινα διελὼν ἔθυε, καὶ πενταετηρίδ᾽ ὅπως ἄρα 

"Ἕστασεν ἑορτὰν σὺν ᾿Ολυμπιάδι πρώτᾳ 
Νικαφορίαισί τε. 

60 Τίς δὴ ποταίνιον 
"Ελαχε στέφανον 
Χείρεσσι ποσίν τε καὶ ἅρματι. 
᾿Αγώνιον ἐν δόξᾳ θέμενος εὖχος, ἔργῳ καθελών : 

58, ἐν ᾽᾿ολυμπιάδ, 60-6]. ποταίνιόν Γε λάχε 63. ἅρμασιν, 



ὅ8 ᾿ ᾽ἾΟΛΥΜΤΙΠΟΝΙΚΑΙ, 

Στροφὴ ὃ. 

Στάδιον μὲν, ἀρίστευσεν, εὐθὺν τόνον 
θ6 ΠΠοσσὶ τρέχων, παῖς ὁ Λικυμνίου 

Οἰωνὸς, ἵκεν δὲ Μιδέαθεν στρατὸν ἐλαύνων'" ὁ δὲ, 
΄ Γ; ΕΣ ᾿ 

πάλᾳ κυδαίνων, ἔχεμος, "Γέγεαν: 
Δόρυκλος δ ̓ἔφερε πυγμᾶς τέλος, 
Ῥίρυνθα ναίων πόλιν" 

᾿Αν᾽ ἵπποισι δὲ τέτρασιν 

᾿Αντιστροφὴ ὅ΄. 

70 ᾿Απὸ Μαντινέας Σάμος ὠλιῤῥόθου" 
Ακοντι Φράστωρ ἔλασε σκοπόν" 
Μάκος δ᾽ ᾿Ενικεὺς ἔδικε πέτρῳ, χέρα κυκλώσαις, 

ὑπὲρ ἅπαντας. καὶ συμμαχίᾳ θόρυβον 
Παραίθυξε μέγαν. ἐν δ᾽ ἕσπερον 
"Εφλεξεν εὐώπιδος 

5 Σιελάνας ἐρατὸν φάος. 

Ε πῳδὸς δΐ. 

᾿Αείδετο δὲ πᾶν τέμενος τερπναῖσι θαλίαις 
Γὸν ἐγκώμιον ἀμφὶ τρόπον. 
᾿Αρχαῖς δὲ προτέραις ἑπόμενοι καί νυν, ἐπωνυ- 

μίαν χάριν 
Νίκας ἀγερώχου, κελαδησόμεθα βροντὰν 

80 Καὶ πυρπάλαμον βέλος 
3 ’ Ἁ 

Ορσικτύπου Διὸς, 
᾽ “ ͵ 
Ἐν ἅπαντι κράτει 

604. εὐθύσονον 660. ἧκεν 67. Δόρυκλος δὲ σέλος πυγμᾶς φέρε, 
0. Σᾶμος ἠείδετο' 71. Φράστωρ δ 3. συμμαχία 

8. καὶ νῦν, 81, Διός γ᾽ 



ΕἸ ΔΟΣ “ά. δ9 

Αἴθωνα κεραυνὸν ἀραρότα: 
« Χλιδῶσα δὲ μολπὰ, πρὸς κάλαμον ἀντιάξει, με- 

λέων : 

Σ τροφὴ ε΄. 
Ἁ » 3 ,ε. ’ ’,’ Α ’ 88 Ῥὰ παρ εὐκλέϊ Δίρκᾳ χρόνῳ μὲν φάνεν, 

Αλλ᾽ ὥς τε παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ 
ἸΠοθεινὸς ἵκοντι νεότατος τὸ πάλιν ἤδη, μάλα δέ 

τοι θερμαίνει φιλότατι νόον" 
᾿Επεὶ πλοῦτος, ὁ λαχὼν ποιμένα 
᾿Επακτὸν ἀλλότριον, 

90 Θνάσκοντι στυγερώτατος, 

᾿Αντιστροφὴ ε. 

Καὶ ὅταν, καλὰ ἔρξαις, ἀοιδᾶς ἄτερ. 
᾿Αγησίδαμ᾽. εἰς ᾿Αἴδα σταθμὸν 
3 Α δ“ Ν ’ 5, ’, ’ 

Ανὴρ ἵκηται, κενεὰ πνεύσαις, ἔπορε μόχθῳ βραχύ 
τι τερπνὸν. τίν δ᾽ ἁδυεπής τε λύρα 

Γλυκύς τ᾽ αὐλὸς ἀναπάσσει χάριν, 

96 Τρέφοντι δ᾽ εὐρὺ κλέος 
Κόραι Πιερίδες Διός: ΞΕ 

ΕΣπῳδὸς ε΄. 

᾿Εγὼ δὲ, συνεφαπτόμενος σπουδᾷ, κλυτὸν ἔθνος 
Λοκρῶν ἀμφέπεσον. μέλιτι 

τ ωῳ ὦ Ρ ;ὔ ΄- πὸ Ἁ 3.9 

Ἑὐάνορα πόλιν καταβρέχων' παῖδ᾽ ἐρατὸν δ᾽ ᾽Αρ- 
χεστράτου 

100 Αἴνησα, τὸν εἶδον κρατέοντα χερὸς ἀλκᾷ 

86. ὧτε 87. ἥκοντι νεόταστι 985. Ἔχοντι δ᾽ εὐρὺ 
ΕἸ »» - Ἀ 

99. Δ᾽ εὐάνορα πόλιν καταξρέχων, παϊὸ ἐρατὸν ᾿Αρχεστράτου 
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Βωμὸν παρ᾽ ᾿Ολύμπιον, 

Κεῖνον κατὰ χρόνον 
3 ’ Α 

Ἰδέᾳ τε καλὸν 
Φ, ’ “ 

ὥρᾳ τε κεκραμένον, ἅ ποτε 

106 ᾿Αναιδέα Γανυμήδει πότμον ἄλαλκε σὺν Κυπρο- 

γενεῖ. 

102. χρόνον γ᾽ 104-105. ὦ ποτ᾽ ἀναιδέα Τανυμήδει, τὸν πότιμον 
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ἘΠ ΔΟΣ ΕΣ 

ἜΡΓΟΤΕ ΛΕΙ ἹΜΕΡΑΙᾺἊΩς 

ΔΟΛΙΧΟΔΡΟ΄ΜΩ,. 

--ς ἢ». 

Σ τροφαί. 

Ϊ ! "- 
-ὡ -πἰ-πἰ- πον πων --, 

͵ Ϊ ! 
-- ἦὖὔὖπ ---τἦτν άπ ουὺ ---οὖ-..-.-ν-. 

͵ ] Ι 
---τπ τ-πωῳ Κ“-π-.---ὁ -, 

! ! ! .- 
-΄ω π---- -τῷ ---- -ου--. 

Ι ! 
ὄ -πῳω π“-----νππωωυ -- - 

ἢ - Ι ! ! .ν 
-“͵ω-π ωπω-π τ τοπωυν. -- τ-ὺὖὺ - -. -- .«-, 

᾽Ἔπῳδός. 
͵ ] 
-- πω π:΄--ὔουν-- -, 

͵ ! Ϊ Μ 
“πω ππἼἝἊ-π, πο -πόᾶ-----. 

͵ Ι 
-- ῳ,) “ὁ. ὉπΠ|ᾷΠῸᾷΦΦΦΝΩ ““ ἕὁΩῳῃῸΝ“ῳμῳ 

! Ι ! 
-“-πω-πωπππ,πω ΚΦ ππ π---ᾳς-πυω -τ-. 

! ! 
δ-πωπ-ποω-ὠω -τ νὰ - 

Ι! ! ! 
--͵----- -- -- ποὺ. -, 
! Ι! Ι Ι! ! 
πὰ πὸ «ο΄, ὦ τς! ἰὼ, πᾳῆὡπΦΠἘΠρπΠσΠψινω - -) 19 

Σ τροφή. 

Λίσσομαι. παῖ Ζηνὸς ᾿Ελευθερίου. 
“Ἱμέραν εὐρυσθενέ ἀμφιπόλει. Σώτειρα Τύχα: 
Τὶν “γὰρ ἐν πόντῳ κυβερνῶνται θοαὶ 
Νάες, ἐν χέρσῳ τε λαιψηροὶ πόλεμοι, 

5 Καγοραὶ βουλαφόροι. αἵ γε μὲν ἀνδρῶν. 
Πόλλ᾽ ἄνω τὰ δ᾽ αὖ κάτω. ψεύδη μεταμώνια τά- 

μνοισαι, κυλίνδοντ᾽ ἐλπίδες: 

2. ἹἹμέρᾳ εὐρυσθένέ᾽ ἀμφὶ πόλει, 
ὅ5-6, βουλαφόροι" αἵ γε μὲν ἀνδρῶν Τιό6λλ᾽ ἄνω, ταὶ δ᾽ αὖ κάτω 

ψεύδη μεταμώνια τέμνοισαι 
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᾿Αντιστροφή. 

Ἂς Σύμβολον δ' οὔπω τις ἐπιχθονίων 
Πιστὸν ἀμφὶ πράξιος ἐσσομένας εὗρεν θεόθεν" 
Τῶν δὲ μελλόντων τετύφλωνται φραδαί. 

Ἀ ΒΝ ’ Ν » 4 

10 Πολλὰ δ᾽ ἀνθρώποις παρὰ “γνώμαν ἔπεσεν, 
ἯΠ1 κ ’ « δ᾽ ϑ - 

μπαλιν μεν τέρψιος: οἱ ὃ, ἀνιαραῖς 

᾿Αντικύρσαντες ζάλαις, ἐσλὸν βαθὺ πήματος ἐν 
μικρῷ πεδάμειψαν χρόνῳ. . 

Ἔ πῳδός. 

Υἱὲ Φιλάνορος. ἥτοι καὶ τεά κεν, 
᾿Ενδομάχας ἅτ᾽ ἀλέκτωρ, συτγιυγόνῳ παρ᾽ ἑστία ΏζοΣ ὧν ρ: συγγόνῳ παρ ᾿ 

15 ᾿Ακλεὴς τιμὰ κατεφυλλορόησε ποδῶν, 

Εἰ μὴ στάσις ἀντιάνειρα Κνωσίας ἄμερσε πάτρας. 
Νῦν δ᾽ ᾿Ολυμπίᾳ στεφανωσάμενος, 
Καὶ δὲς ἐκ Πυθῶνος ᾿Ισθμοῖ τ᾽, ᾿Εἰργότελες, 
Θερμὰ Νυμφᾶν λουτρὰ βαστάζεις, ὁμιλέων 

παρ᾽ οἰκείαις ἀρούραις. 
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ἘΠ᾽ ΔΟΣ 1 - 

ΞΕΝΟΦΩΠΝΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΏ,, 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΩ, ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΘΛΩ,. 

--ὦ».-- 

Στροφῷα. 

! 
ωῳῳ “ “ Ἑ  ῳννῳ «Ὁ “Ὁ 

. 

- Χ Ι 
ψ-.π,ποπωυ. --. 

“ΜΜ 

! 
! “-“»-. ! - 

ἊΣ τὸς ΚΑΤ ἰὼ ᾿ΨἘΠπτ τ τ, ,ςςΠΓςῈᾺᾺὨὯΩ -) 

! ] - 
- ο.ο---. - κΚ“-τυ ό,, 

μᾳ 

] Χ Ϊ - 
"« --φ-͵κ,, “,.,“ »Ὰμς«ΦὩν ““ἦ'ἂθ, 

᾽Ἔπῳδοί. 
Ϊ ͵ ! - 

“- πω πιὺυ “--- -- -. - ., - « 

! 
“ὦ -------ν - -.οὐυὀυ -ὔ, 

! ] 
Ε-" « --π,πῳωκπ-π-ι- 

Ψ 

Ι ! Ι ᾿Ψ 

---ω π π᾿ πος-π- - -ὸοᾶ - 
Θ᾽ 
! ! ! - 
--͵᾿ι -πἼἰππωππππυν-πων -, 

ΕΗ Ι “ 
“ωππῷὺ“--π-ὀ--ν-.-. 

-ὦ - - π- ῦ -,- ἰ----..-ν, 
Θ᾽, 

Σ τροφὴ α΄. 

Τρισολυμπιονίκαν 
ἜΣ , ᾿ Φ " - 

παινεὼν οἶκον; ἅμερον ἀστοῖς; 
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Ξένοισι δὲ θεράποντα, "γνώσομαι 
Γὰν ὀλβίαν Κόρινθον, ᾿Ισθμίου 
Πρόθυρον Ἰ]οτειδᾶνος, “ἀγλαόκουρον" 

Ἔν τᾷ γὰρ Εἰὐνομία ναίει, κασίγνηταί τε, βάθρον 
ΠΛ ἀσφαλὲς, 

Δίκα καὶ ὁμότροφος Εἱἰράνα, ταμίαι ἀνδράσι 
πλούτου, 

“Χρύσεαι παῖδες εὐβούλου Θέμιτος- 

σι 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

᾿Εθέλοντι δ᾽ ἀλεξεῖν 

ι0 Ὕβριν, ΚΚόρου ματέρα θρασύμυθον. 
“4 , , ΄ , 

ἔχω καλά τε φράσαι, τόλμα τέ μοι 

Εὐθεῖα “γλῶσσαν ὀρνύει λέγειν. 
ΕἾ ; , ᾿ ΠῚ Αμαχον δὲ κρύψαι τὸ συγγενὲς ἦθος. 
ὝΜμιν δὲ, παῖδες ᾿Αλάτα, πολλὰ μὲν νικαφόρον 

ἀγλαΐαν ὥπασαν, 

1 [Ακραις ἀρεταῖς ὑπερελθόντων ἱεροῖς ἐν ἀέθλοις, 
Πολλὰ δ᾽ ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον 

ΕΣ, πῳδὸς α΄. 

Ὧραι πολυάνθεμοι ἀρχαῖα σοφίσμαθ'. ἅπαν 
δ᾽ εὑρόντος ἔργον. 

αὶ Διωνύσου πόθεν ἐξέφανεν 

Σὺν βοηλάτᾳ Χάριτες διθυράμβῳ : 
90 Τίς γὰρ ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν μέτρα, 

Ἢ θεῶν ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον 

᾿Ἐπέθηκ᾽ : ἐν δὲ Μοῖσ᾽ ἁδύπνοος, 

Ἔν δ᾽ ΓΆρης ἀνθεῖ νέων οὐλίαις αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν. 

5. Ποσειδῶνος, τῷ δμιόσροσος 15. εἶν ἀξόλοισιν, 

6. πολίων, ἀσφαλὴς 14. ὠπασάν γ᾽ 2], βασιλῆα 99. ἔβθηκ᾽; 



ΕΥ͂ΔΟΣ »γ΄. θὅ 

Στροφὴ β΄. 

Ὕπατ᾽., εὐρὺ ἀνάσσων 
36 ᾿Ολυμπίας, ἀφθόνητος ἔπεσσιν 

Γένοιο χρόνον ἅπαντα, Ζεῦ πάτερ. 

Καὶ τόνδε λαὸν ἀβλαβῆ νέμων, 
Ξενοφῶντος εὔθυνε δαίμονος οὗρον" 
Δέξαι δέ οἱ στεφάνων ἐγκώμιον τεθμὸν, τὸν ἄ- 

γει πεδίων ἐκ ΠΙσας, 
30 Πεντάθλῳ ἅμα σταδίου νικῶν δρόμον: ἀντεβόλησεν 

Τῶν ἀνὴρ θνατὸς οὔπω τις πρότερον. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

Δύο δ᾽ αὐτὸν ἔρεψαν 
ἸΠλόκοι σελίνων ἐν ᾿Ισθμιάδεσσιν 
Φανέντα: Νέμεά τ᾽ οὐκ ἀντιξοεῖ: 

856 Πατρὸς δὲ Θεσσαλοῦ ἐπ᾽ ᾿Αλφεοῦ 

ἱΡεέθροισιν αἴγλα ποδῶν ἀνάκειται, 

Πυθοῖ τ᾽ ἔχει σταδίου τιμὰν διαύλου θ᾽ ἁλίῳ 
ἀμφ᾽ ἑνὶ, μηνός τέ οἱ 

᾿Τωὐτοῦ κρανααῖς ἐν ̓ Αθάναισι τρία ἔργα ποδαρκὴς 
“Αμέρα θῆκε κάλλιστ᾽ ἀμφὶ κόμαις, 

ἘΠ: 8, 
40 Ελλώτια δ᾽ ἑπτάκις: ἐν δ᾽ ἀμφιάλοισι ΤΠ]οτει- 

δᾶνος τεθμοῖσιν 

Ππτοιοδώρῳ σὺν πατρὶ μακρότεραι 
ἀπ ὦ Τερψίᾳ θ᾽ ἕσποντ᾽ ᾿Εριτίμῳ τ᾽ ἀοιδαί. 

985, ἀφθόνατος. 80. δρόμον" οὐκ ἀντεβόλησεν 34. Νεμέία 
38. σρία μὰν ἔργα 40. Ποσειδῶνος 

45. Ὑέοψιίς; θ᾽ ἐψοντ᾽ ἐρίτιμοί τ᾽ ἀοιδαί. 

Ε 



66 . ὈΛΥΜΠΙΟΝΙἊἍΚΑΙ. 

Ὅσσα τ᾽ ἐν Δελφοῖσιν ἀριστεύσατε, 
᾿Ἠδὲ χόρτοις ἐν λέοντος. δηρίομαι πολέσιν 

45 ΠΠερὶ πλήθει καλῶν, ὡς μὰν σαφὲς 

Οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν ποντιᾶν Ψψάφων ἀριθμόν" 

Σ τροφὴ Ὑ΄. 

ἽἝπεται δ᾽ ἐν ἑκάστῳ 
η’ ΡΝ ι ἄν, 

Μέτρον: νοῆσαι δὲ καιρὸς ἄριστος. 

᾿Εγὼ δ᾽, ἅτ᾽ ἴδιος ἐν κοινῷ σταλεὶς, 
Υ“-- ’ ’ ’ 

ὅθ Μητίν τε αρνων παλαυγονων, 
’ὔ [4 τ ς ς .΄. 5 - 

ΠΠδλεμόν τ᾽ ἐν ἤρωϊαις ἀρεταῖσιν, 

Οὐ ψεύσομ᾽ ἀμφὶ Κορίνθῳ: Σίσυφον μὲν πυ- 
Υ ΝῚ 

κνότατον παλάμαις ὡς θεὸν, 

Καὶ τὰν πατρὸς ἀντία Μήδειαν θεμέναν “γάμον 

αὑτᾷ, 
Ναΐ σώτειραν ᾿Αργοῖ καὶ προπόλοις" 

᾿Αντιστροφὴ Ὕ-. 

δῦ Τὰ δὲ καί ποτ᾽ ἐν ἀλκᾷ 
Πρὸ Δαρδάνου τειχέων ἐδόκησαν 
Ἢ; ΓᾺ ς) ’ ΄σ ’ ’ 

π᾿ ἀμφότερα μαχᾶν τέμνειν τέλος. 
οὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν ᾿Ατρέος. 
ε ;ὔ» 3, . 5» Ἕ: [2 

Εἱλέναν κομίζοντες. οἱ δ᾽ ἀπὸ πάμπαν 
00 Εἴρτγγοντες. ἐκ Λυκίας δὲ ᾿λαῦκον ἐλθόντα τρό- 

μεον Δαναοί. τοῖσι μὲν 
γἱ Τρ ἢ : 3)... ΕΣ “ 1 “ “ ἐὰν Ν 

εὐγετ᾽ ἐν ἄστεϊ [᾿ειράνας σφετέρου πατρὸ ξεύχετ᾽ ρ Φετέρου πατρὸς 
ἀρχὰν 

Καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν καὶ μέγαρον, 

49. δὲ ἴδιος 58. ᾿Ατρέως 
53. Κορίνθῳ, οὐ Σίσυφον 60. τοῖσι μὰν 
3. Θεμένων τὸν γάμον 61]. σφετέρου μὲν πατρὸς 
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Ἔπῳδὸς Ὑγ. 

Ὃς τᾶς ὀφιώδεος υἱόν ποτε Γοργόνος ἦ πόλλ᾽ ἀμ- 
φὶ κρουνοῖς 

Πάγασον ζεῦξαι ποθέων ἔπαθεν. 

θ0 ΠΙρίν “γέ οἱ χρυσάμπυκα κούρα χαλινὸν 

Παλλὰς ἤνεγκ᾽- ἐξ ὀνείρου δ᾽ αὐτίκα 

Ἣν ὕπαρ: φώνασε ὃ᾽- “ Εὔδεις, Αἰολίδα βασιλεῦ: 
“ ἴΑγε φίλτρον τόδ᾽ ἵππειον δέκευ, 

“ς Καὶ Δαμαίῳ μιν, θύων ταῦρον ἀργᾶντα. πατρὶ 

δεῖξον." 

Σ τροφὴ ὃ. 

10 Κυαναιγὶς ἐν ὄρφνᾳ 
’ ; . ’ , ΕῚ - 

Κνώσσοντί οἱ παρθένος τόσα εἰπεῖν 
"Εδοξεν: ἀνὰ δ᾽ ἔπαλτ᾽ ὀρθῷ ποδὶ, 
Ἰ]αρκείμενον δὲ συλλαβὼν τέρας. 

πιχώριον μάντιν ἄσμενος εὗρεν. 
Ἔ "»ξ’᾽’; ΓΔ ΄ Ἀ Γ 

γΕ Δεῖξέν τε Κοιρανίδᾳ πάσαν τελευταν πραγματος, 

ὥς τ᾽ ἀνὰ βωμῷ θεᾶς 
Κοιτάξατο νύκτ᾽ ἀπ᾽ ἐκείνου χρήσιος, ὥς τέ οἱ 

αὐτὰ 

Ζηνὸς ἔγχεικεραύνου παῖς ἔπορεν 

᾿Αντιστροφὴ δὅ΄. 

Δαμασίφρονα χρυσόν. 
’ ς Υ ’ 

νυπνίῳ δ᾽ ὡς τάχιστα πιθέσθαι 
80 ΚΚελήσατό μιν, ὅταν δ᾽ εὐρυσθενεῖ 

Καρταίποδ᾽ αὐερύη ΤΓεαόχῳ. 

69. ἀργὸν, 70. ἀπὸ κείνου χρήσιος" ὅππως τε οἱ 981]. αὖ ἐσύῃ Γαικαόχα, 



608 ᾽᾿ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΓΚΑΙ. 

Θέμεν Ἱππίᾳ βωμὸν εὐθὺς ᾿Αθάνᾳ. 

Τελεῖ θεῶν δύναμις καὶ τὰν παρ᾽ ὅρκον καὶ παρὰ 

ἐλπίδα κούφαν κτίσιν. 
Ἦτοι καὶ ὁ καρτερὸς ὁρμαίνων ἕλε Βελλεροφόν- 

᾿ ταν, 
, Ἁ. , 3 Α ’ 

86 Φάρμακον πραῦ τείνων ἀμφὶ γένυι, 

ἘΠ ον 
Ἵππον πτερόεντ᾽- ἀναβὰς δ᾽ εὐθὺς ἐνόπλια χαλ- 

κωθεὶς ἔπαιξεν: 

Σὺν δ᾽ ἐκείνῳ καί ποτ᾽ ᾿Αμαζονίδων 
Αἰθέρος ψυχρᾶς ἀπὸ κόλπων ἐρήμου 

"Γοξόταν βάλλων “γυναικεῖον στρατὸν. 
90 Καὶ Χίμαιραν πῦρ πνέοισαν καὶ Σολύμους ἔπε- 

φνεν. 
Διασωπάσομαί οἱ μόρον ἔγώ" 
Τὸν δ᾽ ἐν Οὐλύμπῳ' φάτναι Ζηνὸς ἀρχαῖαι δέ- 

κονται. 

Σ τροφὴ ε΄. 

᾽μὲ δ᾽, εὐθὺν ἀκόντων 

ἽἹέντα ῥόμβον, παρὰ σκοπὸν οὐ χρὴ 
96 Τὰ πολλὰ βέλεα καρτύνειν χεροῖν' 

Μοίσαις “γὰρ ἀγλαοθρόνοις ἑκὼν 
᾿Ολιγαιθίδαισίν τ᾽ ἔβαν ἐπίκουρος 

᾿Ισθμοῖ, τά τ᾽ ἐν Νεμέᾳ. παύρῳ δ᾽ ἔπει θήσω 
φανέρ᾽ ἀθρό᾽, ἀλαθής τέ μοι 

82. Ἱσπείᾳ ἢ 87. δὲ κείνῳ 
88. Πληροῖ δὲ Θεῶν... καίσιν γ΄, 91. Διασιγάσομαι αὐτῷ μόρον. 
84. δρμαίνων ἔλαξεν Βελλ. 92. ἀρχεῖαι δέχονται. 
8ὅ. γένυ, 86. ἔπαιζεν. 96. ἔκων, 
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"Ἑξορκος ἐπέσσεται ἑξηκοντάκι δὴ ἀμφοτέρωθεν 
100 ᾿Αδύγλωσσος βοὰ κάρυκος ἐσλοῦ. 

᾿Αντιστροφὴ ε΄. 

Γὰ δ᾽ ᾿Ολυμπίᾳ αὐτῶν 
"οοικεν ἤδη πάροιθε λελέχθαι: 

» ᾽ ' ρ σα κἂἶἥἢ χ , [ 

Γὰ δ᾽ ἐσσόμενα τότ᾽ ἂν φαίην σαφές: 

Νῦν δ᾽ ἔλπομαι μὲν, ἐν θεῷ γε μὰν 
106 Τέλος: εἰ δὲ δαίμων “γενέθλιος ἕρποι. 

ῃ " ᾿Ξ ἜΣ ΚΦ ὰ ’ ἣν 5 ΄, ΄ κ 

Δὲ τοῦτ᾽ ᾿Ενυαλίῳ τ᾽ ἐκδώσομεν πράσσειν. τὰ 
δ - Ε] 9 εν. Η ’ 

ἐπ᾿ ὀφρύϊ []αρνασίᾳ. 

Ἔν "Αργεΐ θ᾽ ὅσσα καὶ ἐν Θήβαις ! ὅσα τ᾽ ᾿Αρ- 
κάσιν ὅσσα 

Μαρτυρήσει Λυκαίου βωμὸς ἄναξ, 

᾿Επῳδὸς ε΄. 

ΤΠέλλανά τε, καὶ Σειικυὼν, καὶ Μένγαρ᾽, Αἰακιδᾶν 3 ᾽ γαρ 
Α 57 

τ᾿ εὐερκὲς ἄλσος, 
110 Ἅ τ’ ᾿Ελευσὶς, καὶ λιπαρὰ Μαραθὼν, 

Ταί θ᾽ ὑπ’ Αἴτνας ὑψιλόφου καλλίπλουτοι 
Π]|όλιες, ἅ τ᾽ Εὔβοια ! καὶ πᾶσαν κατὰ 
Ἑλλαδ᾽ εὑρήσεις ἐρευνῶν μάσσον ἢ ὡς ἰδέμεν. 

ἼΑνα, κούφοισιν ἐκνεῦσαι ποσὶν, 
“ , τὰ “Δ “ , κ ’ ΄ - 

115 Ζεῦ τέλει᾽, αἰδῶ δίδοι καὶ τύυχαν τερπνῶν γλυκεῖαν. 

99. ἑξηχοντάκι γὰρ ἀμφοτέρωθέν γ᾽ 103. Τά τ᾽ 
106. Δ,ἴ... Παρνασσίᾳ, 107. ᾿Αμφ᾽ Αργεῖ ξ΄... ὅσα τε ᾿Αρκάσ᾽ ἀνάσσων 

109. Πελλάνα 114. ᾿Αλλὰ κούφοισιν 11. Ζεῦ, τέλει, αἰδὼ διδοὺς 



10 -- 

ΕΓ ΔΟΣ ώὅ΄. 

᾿ἌΣΟΠΥΙΧΩΙ ᾽ΡΧΟΜΕΝΙ Ως, 

ΠΑΙΔΙΣ ΣΤΑΔΕΕΙ͂Ν. 

--πὦ»--- 

ὮΝ ΄ Ἄἀτροφα,- 

Ι 
'ϑ ψω  π -- 

Ι 
Ι|πτ 1 τ » Ἡππωπωπ-πῷῳ -, - 

ἣν 

πωωπώπιιυυω,-π- 

Χ ! 
-.---... ---- .. --- -, 

““νἑμἊὋἫῇ΄, 

Ϊ Ι ! Ἕ 
-ωπ. πυπωπωππινω  - 

! ! »“ 
-ουπωπ, πω πππύωπρω  - 

ἢ ! 
----πτ-ἰιω ππππηῇἢω᾿ω͵ -, 

ΘΙ 

τ 15 1}Ξ 1.3 ὁ 

ΠῚ 

δ ΥΝ οὴ 

ς Ι 

τς δι 
᾿ ς Ι Ι Ι ς ς Ι ς Ι 

Ι - 
ταῖς 

ς Ι 

" Ι 
-,»ευπωυππωυππιυ,υπωπυπ- -, 

Σ τροφὴ ἁ. 

Καφισίων ὑδάτων 

Λαχοῖσαν αἵτε ναίετε καλλίπωλον ἕδραν" 

“Ὦ λιπαρᾶς ἀοίδιμοι βασίλειαι 
Χάριτες ᾿Ορχομενοῦ, παλαυγόνων Μινυᾶν ἐπί- 

σκοτοι. 

2, Λαχοῖσαι, 

ἤδχο...... : 



ὌΛΥΜΠ. ΕΙἸἾΔΟΣ ,ω8δ΄. Τὰ 

5 Κλῦτ᾽, ἐπεὶ εὔχομαι. σὺν ὕμμιν "γὰρ τά τε τερπνὰ 
ἥ 

καὶ 
Τὰ γλυκέα γίγνεται πάντα βροτοῖς, 
Εϊ σοφὸς, εἰ καλὸς, εἴ τις ἀγλαὸς ἀνήρ. 
Οὔτε γὰρ θεοὶ σεμνᾶν “Χαρίτων ἄτερ 

Κοιρανέοισιν χοροὺς, οὔτε δαῖτας: ἀλλὰ πάντων 
, 

ταμίαι 
10 "Ἑργων ἐν οὐρανῷ, χρυσότοξον θέμεναι παρὰ 

Πύθιον ᾿Απόλλωνα θρόνους, 

᾿Αέναον σέβοντι πατρὸς ᾿Ολυμπίοιο τιμάν. 

Σ τροφὴ β΄. 

Ὦ πότνι᾽ ᾿Αγλαΐα, 
Φιλησίμολπέ τ᾽ Εἰὐὐφροσύνα, θεῶν κρατίστου 

16 Π]αΐδες, ἐπάκοος “ένευ, Θαλία τε 
᾽ ’ ᾿] - ’ ἴων :] ᾿᾿ ᾽ - ’ 

Ἐξ ρασίμολτπε, ἰδοῖσα τόνδε κῶμον ἐπ᾽ εὐμενεῖ τύχᾳ 
Κοῦφα βιβῶντα- Λυδίῳ δ᾽ ᾿Ασώπιχον ἐν τρόπῳ 
ΒΕ ’ πη ι΄ ΝΜ 

Ἐῶν τε μελέταις ἀείδων ἔμολον, 

ὕνεκ᾽ ᾿Ολυμπιόνικος ἁ Μινυεία 
20 Σεεῦ ἕκατι. μελανοτειχέα νῦν δόμον 

Φερσεφόνας ἐλθέ γ᾽, ᾿Αχοῖ, πατρὶ κλιτὰν φέ- 
οισ᾽ ἀγγελίαν, 

Κλεύδαᾶμον ὄφρ᾽ ἰδοῖσ᾽ υἱὸν εἴπης, ὅτι οἱ νέαν 
Κύλποις παρ᾽ εὐδόξου ΤΠ]Πίσας 
᾿Εστεφάνωσε κυδίμων ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν. 

ὅ. σὺν γὰρ ὑμῖν τὰ περπνὰ καὶ 19. Μινύεια 
Θ: Κοιρανέοντι 123-18. σιμάν. Πότνϊ 20. μελαντειχέα 

15. ἐσάκοοι νῦν, Θαλία τε 21. ἴθι, ᾿Αχοῖ, 
17. Λυδίῳ γὰρ ̓ Ασ. 92. Κλεόδαμον 
18. ᾽ν μελέταις τε ἀείδων μόλον" 28. Κόλποισι σιαρ᾽ εὐδόξοιο 





ΠΙΝΔΑῬΡΟΥ ΠΥΘΙΟΝΙΓΚΑΙ. 

ἘΤΆΑΟΣ ὅ. 

ἹΕΡΩΝΙ ΑΥ̓ΤΝΑΙῺΩ, 

ΦἌΡΜΑΤΙ. 

----αὦ.».-- - 

ΣτροφαΊ.- 
ες Ι Ϊ Ψ 
-οῷὺὺ - τυ -- τ ὺὖὺν--ονν.-, 

! ! Ι Ι Ι - 
-ᾷ,ὖ -“-ςππω-π, οῶπππ-ιτὺν -- οὐ --ἀΞ ὺυ. 
Ἔ Π ! . 
- -- -.π -- -  ---ἴὥωυ -.- 

Ϊ -! Ι Ι! 
-“,“Ο. -  οὧν.ουπτιτ--᾿ ὖ --, .------- - -ὋὈου-ν.----’--. 

Ι! ! Ι .- 
-- - οαο---.-- - .--- --ν-. 

Ι Ι ! ! 
ΞΕ ὙΠ ποὺ Ὁ σπΦῷᾷῷᾳ«ᾳΠσκ Ὁ, «ἰὼ ππΠὁξῥπ- “πὰ 5 

Ι - 

Ἄς «ον τοὺ τὰν 13 

Ἔπῳδοΐ. 
! Ι . 

“Ὁ πφμ- -π ππρ -πποω͵ππτ-ου -, 

! -! Ι - 
-π͵ωοωωπωπιι,πω πΚπ-----ὸἰΟΩ  υ ῸῸν. --οΟν-ς-, 

! 
] Ϊ ζ΄ - « 

“-, ὦ -- - -τ-τ-οὸὺῸρ- - -- --- τ --ὐΟ.’ν, -, 
! Ϊ 'Ψ 
“του πτυ. - - ἷἱνι-. 

! Ι! ! 
--τπο. - ,πποω.πίψοω πἼἼππῖ΄ὸω -, 
μι, 

! Ϊ 
--.ω - πππύωσπιιυν --, 

! 
ὡς Ι Ϊ 
ων - πἼπτςςτυὺπ-ἠὲ -- -  - 

Ϊ 
Ι Ι “Ξ -- 

.ν.ν- ππῬΡωυ.- ͵οὧὦοὐ -- 

ᾳῳ 

-οωω-ππῖ͵πιωυ Κπ--τ.υυ.ς--. 

Ι 
Ἐκ εξ Ὡς; 15 

Μ 

Σ τροφὴ ἁ. 

ΧΡΥΣΕΙΑ φόρμιυγξ, ᾿Απόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων 
Σύνδικον Μοισᾶν κτέανον, τᾶς ἀκούει μὲν βάσις. 

ἀγλαΐας ἀρχὰ, 



74 ΠΥΘΙΟΝΙΓΚΑΙ. 

Πείθονται δ᾽ ἀοιδοὶ σάμασιν, 
τ ’ ε ’ ᾿ “ Ἀ [2 

γησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχης 
ἐλελιζομένα, 

᾿Ὶ Ἁ 9 Ν» κ ’ 

ὅ Καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις 
Ἂν , ν. » 559 ἐς , Ἁ .4 ΙΝ 

Αενάου πυρός: εὕδει δ᾽ ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετὸς, 
᾿] - ; 2 .} ’ ’ 

ὠκεῖαν πτέρυγ᾽ ἀμφοτέρωθεν χαλάξαις, 

᾿Αντιστροφὴ ά. 

᾿Αρχὸς οἰωνῶν, κελαινῶπιν δ᾽ ἐπί οἱ νεφέλαν 

᾿Αγκύλῳ κρατὶ, “γλεφάρων ἁδὺ κλαΐστρον, κατέ- 
χευας: ὁ δὲ κνώσσων 

᾿Ὑηρὸν νῶτον αἰωρεῖ, τεαῖς 
ε "Αι ἢ « κ πὰ ὦ 

10 Ριπαῖσι κατασχόμενος. καὶ "γὰρ βιατὰς ἤΑρης, 
τραχεῖαν ἄνευθε λιπὼν 

εὶ ’, ᾽ν δ Ψ , ἱω 

Ἐ;γχέων ἀκμὰν, ἰαίνει καρδίαν 

Κώματι: κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει φρένας. ἀμφί 
[ὦ ΄σ 

τε Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε Μοισᾶν. 

ἀν τ" 
Ὅσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεὺς, ἀτύζονται βοὰν 

Πιερίδων ἀΐοντα. “γᾶν τε καὶ πόντον κατ᾽ ἀμαι- 
; 

μάκετον" 
15 Ὅς τ᾽ ἐν αἰνᾷ 'Γαρτάρῳ κεῖται, θεῶν πολέμιος, 

Τυφὼς ἑκατοντακάρανος, τόν ποτε 

Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον: νῦν “γε μὰν 
Ταί θ᾽ ὑπὲρ ΚΚύμας ἁλιερκέες ὄχθαι 
Σικελία τ᾽ αὐτοῦ πιέζει στέρνα λαχνάεντα" κίων 

δ᾽ οὐρανία συνέχει, 

20 Νιῴφόεσσ᾽ Αἴτνα, πάνετες χιόνος ὀξείας τιθήνα- 

4. ὁπόταν τῶν Φροιμίων 



ΕΠΔΟΣ ά. γΕ 

Σ τροφὴ β'. 

Τάς ἐ ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται 
Ἔκ μυχῶν παγαί: ποταμοὶ ὶ δ᾽ ἁμέραισιν μὲν προ- 

χέοντι ῥόον καπνοῦ 

Αἴθων᾽- ἀλλ᾽ ἐν ὄρφναισιν πέτρας 
Φοίνισσα κυλινδομένα. φλὸξ ἐς βαθεῖαν φέρει 

πόντου πλᾶκα σὺν πατάγῳ. 

9 Κεῖνο δ᾽ “Αφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετὸν 

Δεινοτάτους ἀναπέμπει: τέρας μὲν θαυμάσιόν τ᾽ ἐσ- 
ἰδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ παριόντων ἀκοῦσαι, 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

Οὧὸον Αἴτνας ἐν μελαμφύλλοις δέδεται κορυφαῖς 
Καὶ πέδῳ, στρωμνὰ δὲ χαράσσοισ᾽ ἅπαν νῶτον 

ποτικεκλιμένον κεντεῖ. 
Ἐΐη, Ζεῦ, τὶν εἴη ἁνδάνειν, 

80 “Ὅς τοῦτ᾽ ἐφέπεις ὄρος, εὐκάρποιο “γαίας μέτω- 
΄ ᾿ 9 ’ 

πον: τοῦ μὲν ἐπωνυμίαν 
Κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν πόλιν 

Γείτονα, [Πυθιάδος δ᾽ ἐν δρόμῳ κάρυξ ἀνέειπέ νιν 
ἀγγέλλων “Ἱέρωνος ὑ ὑπὲρ καλλινίκου 

Ἔπῳδὸς β΄. 

Ἄρματι. ναυσιφορήτοις δ᾽ ἀνδράσι πρῶτον χάρις 
Ἔς πλόον ἀρχομένοις πομπαῖον ἐλθεῖν οὖρον, ἐοι- 

κότα γὰρ 
Κ Ἁ ’; Ἄ - «ς κ ’ 85 Καὶ τελευτὰν φερτέραν νόστου τυχεῖν" ὁ δὲ λόγος 

926. θαυμάσιον προσιδέσθαι, -- θαυμάσιόν σι ἰδέσθαι, 
38. ἽΑρμασι ... πρώτα 84. Ἔς πλόον, ἀρχ: - Ἐς πλόον ἐρχομένοις, 

95. Κἂν τελευτᾷ φερτέρου νόστου 
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Ταύταις ἐπὶ συντυχίαις δόξαν φέρει 

Λοιπὸν ἔσσεσθαι στεφάνοισί νιν ἵπποις τε κλυτὰν 

Καὶ σὺν εὐφώνοις θαλίαις ὀνομασταν. 

Αύκιε καὶ Δάλου ἀνάσσων Φοῖβε, ΠΠαρνασῷ τε 
κράναν Κασταλίαν φιλέων, 

40 ᾿Εθελήσαις ταῦτα νόῳ τιθέμεν εὔανδρόν τε χώραν" 

Ἁ [ 

Σ τροφὴ ΥὙ΄. 
ΕῚ “- Ἀ κ ΄ 2 τὶ ΄ 

Ἐκ θεῶν "γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι βροτέαις ἀρεταῖς. 
Ἁ Ἀ Ἁ 4 Ἁ ’ , - ἘΞΕ ὦ 

Καὶ σοφοὶ, καὶ χερσὶ βιαταὶ, περίγλωσσοί τ᾽ ἔ- 

φυν. ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ κεῖνον 
Αὐνῆσαι μενοινῶν, ἔλπομαι 

Μὴ, χαλκοπάρᾳον ἄκονθ᾽ ὡσείτ᾽, ἀγῶνος βαλεῖν 
ἔξω, παλάμᾳ δονέων, 

4Ὁ Μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσεσθ᾽ ἀντίους. 

Εἰ “γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων 
δόσιν εὐθύνοι, καμάτων δ᾽ ἐπίλασιν παράσχοι! 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ΄. 

Ἢ κεν ἀμνάσειεν οἵαις ἐν πολέμοισι “μάχαις 
Γλάμονι ψυχᾷ παρέμειν᾽, ἁνίχ᾽ εὑρίσκοντο θεῶν 

παλάμαις τιμὰν, 

Οἵαν οὔτις «Ἑλλάνων δρέπει, 

60 ΠΠ]λούτου στεφάνωμ᾽ ὦ ἀγέρωχον. νῦν γε μὰν τὰν Φι- 
λοκτήταο δίκαν ἐφέπων 

᾿Εστρατεύθη: σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ μιν φίλον 
Καί τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν. φαντὶ δὲ Λαμνό- 

θεν ἕλκει τειρόμενόν “γε ματεύσοντας ἐλθεῖν 

57. στεφάνοισί τε ἵπποις 41. ἀμμνάσειεν, 
89. Παρνασσῶ 48. εὑρίσκοιτο 
45. ἀμεύσασθ' δ2. σπειρόμενον μεταλλάσοντας 



ἘΓΔΟΣ α΄. ΓΤ. 

ΠΠ Πς. 
Ἥρωας ἀντιθέους []οίαντος υἱὸν τοξόταν, 
ἃ , , , , ΄, , 
Ος Πριάμοιο πόλιν πέρσεν, τελεύτασέν τε πό- 

νους Δαναοῖς. 

56 ᾿Ασθενεῖ μὲν χρωτὶ βαίνων, ἀλλὰ μοιρίδιον ἣν. 
Οὕτω δ᾽ “Ἱέρωνι θεὸς ὀρθωτὴρ πέλοι 

Τὸν προσέρποντα χρόνον, ὧν ἔραται καιρὸν διδούς. 
Μοῖσα, καὶ πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι 
ΠΠθεό μοι ποινὰν τεθρίππων: χάρμα δ᾽ οὐκ ἀλ- 

’ , ’ 

ὃ “λότριον νικαφορία πατέρ. ᾿ 
60 ΓΑ γ΄, ἔπειτ᾽ Αἴτνας βασιλεῖ φίλιον ἐξεύρωμεν ὕ- 

νον, 

Σ τροφὴ ὃ. 
Τῷ πόλιν κείναν θεοδμάτῳ σὺν ἐλευθερίᾳ 
Ὑλλίδος στάθμας “Ἰέρων ἐν νόμοις ἔκτισσ᾽- ἐθέ- 

λοντι δὲ Παμφύλου 

Καὶ μὰν ᾿Ηρακλειδᾶν ἔκγονοι, 

Ὄχθαις ὕπο Γαὐγέτου ναίοντες, αἰεὶ μένειν τε- 
θμοῖσιν ἐν Αὐγιμιοῦ 

θ6 Δωριεῖς: ἔσχον δ᾽ ᾿Αμύκλας ὄλβιοι. 
Πινδόθεν ὀρνύμενοι, λευκοπώλων Τυνδαριδᾶν βα- 

θύδοξοι “γείτονες, ὧν κλέος ἄνθησεν αἰχμᾶς. 

᾿Αντιστροφὴ δὅ΄. 

Ζεῦ τέλει᾽, αἰεὶ δὲ τοιαύταν ᾿Αμένα παρ᾽ ὕδωρ 
ἣ - ΄ 

Αἷσαν ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν διακρίνειν ἔτυμον 
λόγον ἀνθρώπων" 

59. Πείθε6 μοι Θὅ. Δωριῆς. 
69. ἔκτισσε. θέλοντι 67. Ζεῦ, τέλει 
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 Α 4 ε ν ΦΥΡῸΝ 
Σὺν τοι τίν κεν ἁ"γητὴρ ἀνὴρ, 

ἸῊἮΝ » Ψ . σ΄ ; ; 

70 Υἱῷ τ᾽ ἐπιτελλόμενος, δᾶμον γεραίρων τρᾶάποι 

σύμφωνον ἐφ᾽ ἁσυχίαν. 
, “ , “ 

Λίσσομαι νεῦσον, Ἱκρονίων, ἅμερον 

Ὄφρα κατ᾽ οἶκον ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ᾽ ἀ- 

λαλατὸς ἔχη: ναυσίστονον ὕβριν ἰδὼν τὰν 
πρὸ Κύμας: 

᾿Επῳδὸς δ΄. 

Οἷὰ Συρακοσίων ἀρχῷ δαμασθέντες πάθον, 
᾿Ωκυπόρων ἀπὸ ναῶν ὅς σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ᾽ ἁ- 

λικίαν, 

70 λλάδ᾽ ἐξέλκων βαρείας δουλίας. ἀρέομαι 
ΠᾺρ μὲν Σαλαμῖνος ᾿Αθαναίων χάριν 

Μισθὸν, ἐν Σπάρτᾳ δ᾽ ἐρέων πρὸ Κιθαιρῶνος 
: 

μάχαν, 
ΓΓαῖσι Μήδειοι κάμον ἀγκυλότοξοι, 

Παρὰ δὲ τὰν εὔυδρον ἀκτὰν ᾿Ἱμέρα, παίδεσσιν 
ὕμνον Δεινομένευς τελέσαις, 

80 Τὸν ἐδέξαντ᾽ ἀμφ᾽ ἀρετᾷ, πολεμίων ἀνδρῶν κα- 
; 

μόντων. 

Σ τροφὴ ε΄. 

ΚΚαιρὸν εἰ φθέγξαιο, πολλῶν πείρατα συντανύσαις 

ν βραχεῖ, μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώπων: ἀπὸ 
γὰρ κόρος ἀμβλύνει 

Αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας, 
᾿Αστῶν δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει μάλιστ᾽ ἐσ- 

λοῖσιν ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις. 

70. δᾶμόν σε γέρων πθ. ᾿Αθηναίων π8. Μῆδοι μὲν 
75. αἱρέομαι 77. ἐρίω 88. ταχείας ἀπάδις, 
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85 ᾿Αλλ᾽ ὅμως (κρέσσων γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος) 
Μὴ παρίει καλά' νώμα. δικαίῳ πηδαλίῳ στρατὸν, 

ἀψευδεῖ δὲ πρὸς ἄκμονι χάλκευε γλῶσσαν. 

᾿Αντιστροφὴ ε΄. 

Εἴ τι καὶ φλαῦρον παραιθύσσει, μέγα τοι φέ- 
ρεται 

Πὰρ σέθεν. πολλῶν ταμίας ἐσσί: πολλοὶ μάρ- 
τυρες ἀμφοτέροις πιστοί. 

“. “-“ 5 ΕΣ Ψ ἴω ’ 

Εὐανθεῖ δ᾽ ἐν ὀργᾷ παρμένων, 

90 Εἴπερ τι φιλεῖς ἀκοὰν ἁδεῖαν αἰεὶ κλύειν, μὴ κά- 
μνε λίαν δαπάναις" 

ἜἜξίει δ᾽ ὥσπερ κυβερνάτας ἀνὴρ 
ἹἹστίον ἀνεμόεν. μὴ δολωθῆς, ὦ φίλος, εὐτραπέ- 

, Ἂ ς ’ » ἷ, 

λοις κέρδεσσ᾽. ὀπιθόμβροτον αὔχημα δόξας 

Ἔ πῳδὸς ἘΞ 

Οῶν ἀποιχομένων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει 
Καὶ λογίοις καὶ ἀοιδοῖς. οὐ φθίνει Κροίσου φι- 

λόφρων ὁ ἀρετά- 

9ο5 Τὸν δὲ ταύρῳ χαλκέῳ καυτῆρα νηλέα νόον 

᾿Εχθρὰ Φάλαριν κατέχει παντᾶ φάτις, 
Οὐδέ μιν φόρμιγγες ὑπωρόφιαι κοινωνίαν 

Μαλθακὰν παίδων ὁ ὀάροισι δέκονται. 

Γὸ δὲ παθεῖν εὖ, πρῶτον ἄθλων: εὖ δ᾽ ἀκούειν, 
δευτέρα μοῖρ᾽" ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀνὴρ 

100 Ὃς ἂν ἐγκύρση, καὶ ἕλη, στέφανον ὕψιστον δέ- 
εἐκται. 

88. οἰκτιρμῶν 92. ὦ φίλε, κέρδεσιν εὐτραπέλοις. 
90. ἀεὶ 98. δέχονται. 



φι 

80 

ἙΠΔΟΣ β΄. 

ἽΕῬΡΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΏΣ 
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Σ τροφὴ α΄. 

Μεγαλοπόλιες ὦ Συράκοσαι, βαθυπολέμου 
Τέμενος Αρεος, ἀνδρῶν ἵππων τε σιδαροχαρμᾶν 

δαιμόνιαι τροφοὶ, 
ὝΜμμιν τόδε τάν λιπαρᾶν ἀπὸ Θηβᾶν φέρων 
Μέλος ἔ ἔρχομαι, ἀγγελίαν τετραορίας ἐλελίχθονος. 
Εὐάρματος “Ἰέρων ἐν ᾧ κρατέων 
Τηλαυγέσιν ἀνέδησεν ᾿Ορτυγίαν στεφάνοις, 
Ποταμίας ἕδος ᾿Αρτέμιδος, ἃς οὐκ ἄτερ 
Κείνας ἀγαναῖσιν ἐν χερσὶ ποικιλανίους ἐδάμασσε 

πώλους. 

φι 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

᾿Επὶ γὰρ ἰοχέαιρα παρθένος χερὶ διδύμᾳ 
10 Ὅ τ᾽ ἐναγώνιος Ἑρμᾶς αἰγλάντα τίθησι κόσμον, 

ἕεστὸν ὅταν δίφρον 
Ἔν θ᾽ ἅρματα πεισιχάλινα καταζευγνύη 
Σ θένος ἵππιον, ὀρσοτρίαιναν εὐρυβίαν καλέων θεόν. 
ἤΑλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ 

Εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕ ὕμνον, ἄποιν ἀρετᾶς. 
15 Κελαδέοντι μὲν ἀμφὶ Κινύραν πολλάκις 

Φάμαι Κυπρίων, τὸν ὁ χρυσοχαῖτα προφρόνως 
ἐφίλασ᾽ ᾿Απόλλων 

Ἔπῳ δὸς α΄. 

“ἽἹερέα κτίλον ᾿Αφροδίτας" ἄγει δὲ χάρις φίλων 
ποίνιμος ἀντὶ ἔργων ὀπιζομένα: 

Σὲ δ᾽, ὦ Δεινομένειε παῖ, Ζεφυρία πρὸ δόμων 
δε τα τι ᾿ 

1. τᾶς οὐκ ἄτερ 17. σοί σίνος ἀντὶ 

Ε 
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Λοκρὶς παρθένος ἀπύει, πολεμίων καμάτων ἐξ ἀ- 
: 

μαχάνων 
90 Διὰ τεὰν δύναμιν δρακεῖσ᾽ ἀσφαλές. 

Θεών δ᾽ ἐφετμαῖς ᾿Ιξίονα φαντὶ ταῦτα βροτοῖς 
Λέγειν ἐν πτερόεντι τροχῷ 
Τ]αντᾶ κυλινδόμενον:" 

Τὸν εὐεργέταν ἀγαναῖς ἀμοιβαῖς ἐποιχομένους τί- 
νεσθαι. 

Α 

Σ τροφὴ β΄. 

ἜἜμαθε δὲ σαφές. εὐμενέσσι "γὰρ παρὰ ἹΚρονίδαις 
ν ς Α , Ἀ μὰ « ; 27 

Γλυκὺν ἑλὼν βίοτον: μακρὸν οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον, 
μαινομέναις φρασὶν 

“ὕ “ΜΘ ᾿ - λΑῚ Ἁ " Ἀν ’ 

Ηρας ὅτ᾽ ἐράσσατο. τὰν Διὸς εὐναὶ λάχον 
ΠΟολυγαθέες: ἀλλά νιν ὕβρις εἰς ἀνάταν ὑπερά- 

φανον 
- ͵ ι (Ὁ ὅς Κλ» ἌΚΊΣΝ 
ὥρσεν: τάχα δὲ παθὼν ἐοικότ' ἀνήρ 

380 ᾿Εξαίρετον ἕλε μόχθον. αἱ δύο δ᾽ ἀμπλακίαι 
ΤῊ , . ὝΕΣ “ 

Φερέπονοι τελέθοντι: τὸ μὲν ἥρως ὅτι 
τ ῷ χ ’ πὸ ΑΨ ’ 9 ’ 

Εμφύλιον αἷμα πρώτιστος οὐκ ἄτερ τέχνας ἐπέ- 

μιξε θνατοῖς" 

᾿Αντιστροφὴ β'. 

Ὅτι τε μεγαλοκευθέεσσιν ἔν ποτε θαλάμοις 
Ν 5, τὰ ΄“ κ κ ἮΣ ἐν Ἁ ΨΝ 

Διὸς ἄκοιτιν ἐπειρᾶτο. χρὴ δὲ καθ᾽ αὑτὸν αἰεὶ 

παντὸς ὁρᾷν μέτρον. 
Ξ 9 ον κ ’ Ε] ’ὔ 5 5" ’ 

86 Εἰὐναὶ δὲ παράτροποι ἐς κακότατ᾽ ἀθρόαν 
ἜἜβαλον ποτὲ κεῖνον, ἑκὼν ἐπεὶ νεφέλᾳ παρελέ- 

ἕατο, 

26. μακρόν γ᾽ ... Φρισὶν 98. ἀξάταν 81. ὅσι τ᾽ ν Ν 
60. "Ἔξαλον. ποτὶ καὶ τὸν ἵκοντ᾽" ἱπεὶ 

τῷ σι 
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Ψεῦδος Ὑλυκὺ μεθέπων, ἄϊδρις ἃ ἀνὴρ. 

(Εἶδος γὰρ ὑπεροχωτάτᾳ πρέπεν οὐρανιᾶν 

Θυγατέρι Κρόνου.) ἅ ἅν τε δόλον αὐτῷ θέσαν 

40 Ζηνὸς παλάμαι, καλὸν πῆμα: τὸν δὲ τετράκναμον 

ἔπραξε δεσμὸν, 

ΕΣ πῳδὸς β΄. 

“Ἑὸν ὄλεθρον, ὅγ᾽- ἐν δ᾽ ἀφύκτοισι “γυιοπέδαις 
πεσὼν, τὰν πολύκοινον ἀνδέξατ᾽ αὙόὺγελίαν. 

Ανευ οἱ Χαρίτων τέκεν “γόνον ὑπερφίαλον. 
Μόνα καὶ μόνον, οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσι “γερασφύρον 

οὔτ᾽ ἐν θεῶν νόμοις. 

Τὸν ὀνύμαξε τράφοισα Κένταυρον: ὃς 

5 Ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν ἐμίγνυτ᾽ ἐν ΠΠαλίου 
Σφυροῖς, ἐκ δ᾽ ἔγένοντο στρατὸς 
Θαυμαστὸς. ἀμφοτέροις 

ὋὉμοῖοι τοκεῦσι. τὰ ματρόθεν μὲν κάτω, τὰ δ᾽ ὕ- 
περθε πατρός. 

Στροφὴ Ὑ. 

Θεὸς ἅπαν ἐπὶ ἐλπίδεσσι τέκμαρ ἀνύεται. 

δ0 Θεὸς ὃ καὶ πτερύεντ᾽ αἰετὸν κίχε καὶ θαλασσαῖον 
παραμείβεται 

Δελῴδνα, καὶ ὑψιφρόνων τιν᾽ ἔκαμψψε βροτῶ ὧν. 
Ἑτέροισι. δὲ κῦδος ἀγήραον παρέδωκ᾽. ἐμὲ δὲ 

εὡν 
Φεύγειν δάκος ἀδινὸν κακαγοριᾶν" 
Εἶδον “γὰρ, ἑκὰς ἐὼν, τὰ πόλλ᾽ ἐν ἀμαχανίᾳ 

88. οὐρανίᾳ 43. νομοῖς" 
41. ἀνεξέξα τ᾽ 50. πτερόεντα ἀετὸν 
49, Ἄνευ δ᾽ οἵ 88. ἀδινὸν, κακαγορίαν; 
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δδ Ψογερὸν ᾿Αρχίλοχον βαρυλόγοις ἔχθεσιν 
ιαινόμενον. τὸ πλουτεῖν δὲ σὺν τύχᾳ πότμου 

σοφίας ἄριστον. 

᾿Αντιστροφὴ ΥὙ΄. 

Τὺ δὲ σάφα νιν ἔχεις. ἐλευθέρᾳ φρενὶ πεπαρεῖν, 
Ἡρύτανι κύριε πολλᾶν μὲν εὐστεφάνων ἀγυιᾶν 

καὶ στρατοῦ. εἰ δέ τις 
Ἤδη κτεάτεσσί τε καὶ περὶ τιμᾷ λέγει 

60 Ἕτερόν τιν᾽ ἀν᾽ Ελλάδα τῶν πάροιθε “γενέσθαι 
Ἐπὴν 
ὑπέρτερον, 

Χαύνᾳ πραπίδι παλαιμονεῖ κενεά. 

Εὐανθέα δ᾽ ἀναβάσομαι στόλον ἀμφ᾽ ἀρετᾷ 
Κελαδέων. νεότατι μὲν ἀρήγει θράσος 
Δεινῶν πολέμων, ὅθεν φαμὶ καὶ σὲ τὰν ἀπείρονα 

δόξαν εὑρεῖν, 

Ἔ πῳ δὸς γ΄. 

θ5 Τὰ μὲν ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον, τὰ 
δ᾽ ἐν πεζομάχαισι: βουλαὶ δὲ πρεσβύτεραι 

᾿Ακίνδυνον ἐμοὶ ἔπος ποτὶ σὲ πάντα λόγον 
᾿᾿παινεῖν παρέχοντι. χαῖρε. τόδε μὲν κατὰ Φοί- 

γισσαν ἐμπολὰν 

Μέλος ὑπὲρ πολιάς ἁλὸς πέμπεται" 

Γὸ Καστόρειον δ᾽ ἐν Αὐἰολίδεσσι χορδαῖς θέλων 

70 "Λθρησον χάριν ἑπτακτύπου 

ὄρμυγγος ἀντόμενος. 
Γένοι᾽, οἷος ἐσσὶ μαθών. καλεῖται πίθων παρὰ 

παισὶν αἰεὶ 

7. πεσπορεῖν,ν ὅ8. μὰν 6]. κενεῷ. Θὅ. ἀνδράσι 66. ποςί ῥ᾽ ἅπαντα 
732-78. μαθών" καλός τοι πίθων παρὰ παισὶν, αἰεὶ Καλός. ὁ δὲ 
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Στροφὴ δὅ΄. 

Καλός: ὁ δὲ Ραδάμανθυς εὖ πέπραγεν. ὅτι φρε- 
νῶν 

"Ελαχε καρπὸν ἀμώμητον, οὐδ᾽ ἀπάταισι θυμὸν 

τέρπετό γ᾽ ἔνδοθεν, 
16 Οἷα ψιθύρων παλάμαις ἕ ἕπετ᾽ αἰεὶ βροτοῖς. 

ΓΑμαχον κακὸν ἀμφοτέροις διαβολιᾶν ὑποφά- 
τορες. 

᾿Οργαῖς ἀτενὲς ἀλωπέκων ἴκελοι 
Κέρδεσσί τε. τί δὲ τοῦτο κερδαλέον τελέθει : 

ἽΔτε γὰρ εἰνάλιον πόνον ἐχοίσας βαθὺ 
80 Σκευᾶς ὁ ἑτέρας, ἀβάπτιστός εἰμι, φελλὸς ὡς ὑπὲρ 

ἕρκος ἅλμας. 

᾿Αντιστροφὴ ὃ. 

᾿Αδύνατα δ᾽ ἔπος ἐκβαλεῖν κραταιὸν ἐν ἀτγγαθοῖς 
Δόλιον ἀστόν: ὅμως μὰν σαίνων ποτὶ πάντας, 

συγᾷ πάγχυ διαπλέκει. 

Οὔ οἱ μετέχω θράσεος. φίλον εἴη φιλεῖν" 

ΠΠΟτὶ δ᾽ ἐχθρὸν ἅτ᾽ ἐχθρὸς ἐὼν λύκοιο δίκαν ὑπο- χθρὸν ἁτ᾽ ἐχθρὸς 
θεύσομαι, 

86 ᾿Αλλ᾽ ἄλλοτε πατέων ὁδοῖς σκολιαῖς. 
Ἔν πάντα δὲ νόμον εὐθύγλωσσος ἀ ἀνὴρ προφέρει, 

Παρὰ τυραννίδι, χῴπόταν ὁ λάβρος στρατὸς, 
“Χῷταν πόλιν οἱ σοφοὶ τηρέωντι. χρὴ δὲ πρὸς 

θεὸν οὐκ ἐρίζειν, 

74. ἀμωμήτων, ... τέρπεται ἔνδοθεν" 9, ὀχοίσας 
ας βροτῶν. 89. πάντας ἄγαν πάγχυ 

πο. ὑποφάτιες, 86. γομιὸν 87. λάξρος 

711-18. ἴκελοι. Κέρδει δὲ τί μάλα τοῦτο 



86 ᾿ΠΠΥΘΙΌΝ. ΕἸΔΟΣ β΄. 

᾿Επῳδὸς δ΄. 

Ὃς ἀνέχει ποτὲ μὲν τὰ κείνων, τότ᾽ αὖθ᾽ ἑτέροις 
3, ’ -“- να » ΕΔ “ ΄ 

ἔδωκεν μέγα κῦδος. ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα νόον 

90 ᾿Ιαίνει φθονερῶν: στάθμας δέ τινος ἑλκόμενος 
Περισσᾶς, ἐνέπαξεν ἕλκος ὀδυναρὸν ἑᾷ πρόσθε 

καρδίᾳ, 
Πρὶν ὅσα φροντίδι, μητιῶνται τυχεῖν. 

Φέρειν δ᾽ ἐλαφρώς ἐ ἐπαυχένιον λαβόντα γὼ 
᾿Αρήγει: ποτὶ κέντρον δέ τοι 

9 ΔΛακτιζέμεν τελέθει 
93 Ν᾿ ᾿ ς ’ ΕΣ - ο - 

Ολισθηρὸς οἶμος. ἁδόντα δ᾽ εἴη με τοῖς ἀγαθοῖς 
ὁμιλεῖν. 

89. τοτὲ μὲν ... τότ᾽ αὖ δ᾽ 99. μαχανῶνται τυχεῖν. 
90. ἑλκόμενοι - μητίονται τυχεῖν. 
91]. ἐνέπαξαν 98. ζυγόν γ᾽ 



φι 

ΕἸΔΟΣ γ΄. 

ὙΕΡΩΝῚ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΏΣ 

ΚΕ ΛΗΤΙ. 

--πο--- 

Σ τροφαί. 
; ! ᾿Ψ 
--- -“ τοοοῳΟ--οαἊ6ὁ- -, 

! ! Ϊ Ι - 
-.ῳ-π Λκπμπτ-τχν--ὺὖὔὺὔὺῖν}ν --, - - ὖ- - τ-τ-ῤὗὑυν-. 

! ι 
-Ἅπτω πο -, 

! Ι ! ! - 
-.-:ὠοῷὐπυυ-πίυ.-ου.-.,--------,. ----.-. 
Ι ! ! Ὁ 

-“΄ΞἫὩ-. -π-π“ σππττοω που “--- - -πὺὖᾶυ-. 

! ! Ι! ! ΩΝ 
-.ἐμ᾽’΄ὐπῳ͵ωπ,-πὺ --- πὸ -ἔ --  -- 

! Ι 
- πίω ---π-- --ὖ ---. 

ᾳῳ 13 

Ἔπῳδοί. 
! ᾿ Ὡ"“ 
“ὦ -ὀὄι-πρ τ πῳῴ ψπνν --, 

! ! ! “ 
--.--π π- πο - ---- Ο --. 

! ! Ι ῳ 
-ω-πππυω πω - π-πὦἰοῆὀπο.-, 

! ΞΞ τς 
πον Ὅν ν-ἰ .ῳφ«ῳ  “, ἉΑἈῳἶἶΨ ““ᾳ, 

Ι ! Ϊ ῳ 
πψωπιω --͵,ἩὨ - -τουὺ -----  -. 

Ι ! ! ᾿Σ 
πω. πω -5ὠ)72᾽Ἠϑα τοὺ - ---- --. 

Ι ! . 
--φῳ πν -π, π-“[ι τον “--οἱἱι.ς-.-. 

Ι Ι Ι - 
---ωΏωωπ-π-ππ τ φψω π᾿ ωω.π-πῶωπσςτυ, 

Ι Ι ! - 
ψψμῳ πν, -π, π ποὺ ----νς- 15 

Σ τροφὴ α΄. 

Ἤθελον Χείρωνά κε Φιλλυρίδαν, 
σ΄ Ἀ 

Εἰ χρεὼν τοῦθ᾽ ἁμετέρας ἀπὸ “γλώσσας κοινὸν 
εὔξασθαι ἔπος, 

’ ὴ εἶ ’ 

Ζώειν τὸν ἀποιχόμενον, 



88 ΠΥΘΙΟΝΙΓΚΑΙ, 

Οὐρανίδα «γόνον εὐρυμέδοντα Κρόνου, βάσσαισί 
τ᾽ ἄρχειν Ἰ]αλίου Φηρ᾽ ἀγρότερον, 

5 Νοῦν ἔχοντ᾽ ἀνδρῶν φίλον, οἷος ἐὼν θρέψεν ποτὲ 
έκτονα νωδυνιᾶν ἅμερον “γυιαρκέων ᾿Ασκλήπιον, 
Ἥ ὃ ΄σ " ΄ ’ὔ 

βώα παντοδαπᾶν ἀλκτῆρα νούσων. 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Τὸν μὲν εὐΐππου Φλεγύα θυγάτηρ 
Πρὶν τελέσσαι ματροπόλῳ σὺν ᾿Εϊλειθυίᾳ, δα- Ὰ ῃ 

μεῖσα χρυσέοις 
10 Τ όξοισιν ὕπ᾽ ᾿Αρτέμιδος, . 

Εἰς ᾿Αἴδα δόμον ἐν θαλάμῳ κατέβα, τέχναις ᾿Α- 
πόλλωνος. χόλος δ᾽ οὐκ ἀλίθιος 

Τ ήγνεται παίδων Διός. ἁ δ᾽ ἀποφλαυρίξαισά μιν 
᾿Αμπλακίαισι φρενῶν, ἄλλον αἴνησεν “γάμον κρύ- 

βδαν πατρὸς, 
ΠΠρόσθεν ἀκειρεκόμᾳ μιχθεῖσα Φοίβῳ. 

ἐπ 
15 Καὶ φέροισα σπέρμα θεοῦ καθαρόν. 

Οὐκ ἔμειν᾽ ἐλθεῖν τράπεζαν νυμφίαν, 
Οὐδὲ παμφώνων ἰαχὰν ὑμεναίων, ἅλικες 
Οἷὰ παρθένοι φιλέοισιν ἑταῖραι 
᾿Ἑσπερίαις ὑποκουρίζεσθ᾽ ἀοιδαῖς: ἀλλά τοι 

20 Ἤρατο τῶν ἀπεόντων: οἷα καὶ πολλοὶ πάθον. 
Ἔστι δὲ φῦλον ἐν ἀνθρώποισι ματαιότατον, 
Ὅστις, αἰσχύνων ἐπιχώρια, παπταίνει τὰ πόρσω, 
Μεταμώνια θηρεύων ἀκράντοις ἐλπίσιν. 

5. Νόον 6. Τέκπον᾽ ἀνωδυνίας ὥμερον γυιαρκέος ᾿Ασκλαπιὸν, 
18. αἴνησε 14. ἀκερσεκόμᾳ 16. Οὐδ᾽ ἔμειν᾿ 

19. ὑπὸ κουρίζεσθ᾽ 
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Σ τροφὴ β. 

"Ἔσχε τοιαύταν μεγάλαν ἀυάταν 
95 Καλλιπέπλου λῆμα Κορωνίδος. ἐλθόντος “γὰρ 

εὐνάσθη ξένου 

Λέκτροισιν ἀπ᾽ ᾿Αρκαδίας. 
Οὐδ᾽ ἔλαθε σκοπόν: ἐν δ᾽ ἄρα μηλοδόκῳ [Πυθῶνι 

τόσσαις ἄϊεν ναοῦ βασιλεὺς 
Λοξίας κοινᾶνι παρ᾽ εὐθυτάτῳ, “γνώμᾳ πιθὼν. 
Πάντα ἴσαντι νόῳ: ψευδέων δ᾽ οὐχ ἅπτεται: κλέ- 

; 
πτει τέ μιν 

80 Οὐ θεὸς, οὐ βροτὸς, ἔργοις οὔτε βουλαῖς. 

᾿Αντιστροφὴ β'. 

Καὶ τότε “γνοὺς Ἴσχυος Εἰλατίδα 
ἸΞΞεινίαν κοίταν ἄθεμίν τε δόλον, πέμψεν κασιυγνή-: 

ταν μένει 
Θύοισαν ἀμαιμακέτῳ 
Ἔς Λακέρειαν: ἐπεὶ παρὰ Βοιβιάδος κρημνοῖσιν 

ᾧκει παρθένος. δαίμων δ᾽ ἕτερος 
86 Εἰς κακὸν τρέψαις ἐδαμάσσατό νιν, καὶ γειτόνων 

Πολλοὶ ἐ ἐπαῦρον, ἁμᾷ δ ἔφθαρεν' πολλᾶν τ᾽ ὄρει 

πῦρ ἐξ ἑνὸς 
Σπέρματος ἐνθορὸν ἀΐστωσεν ὕλαν. 

᾿Επῳδὸς β΄. 

᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ τείχει θέσαν ἐν ξυλίνῳ 
Σύγγονοι κούραν, σέλας δ᾽ ἀμφέδραμεν 

94. ἀάταν 28. κοινῶνι ... γνώμαν 
97. μαλοδόκῳ ... τόσσ᾽ εἰσάϊεν 85. ἰδαμάσατό νιν. 



90 ἷ ΠΥΘΙΟΝΙΓΚΑΙ. 

40 Λάβρον ᾿Αφαίστου, τότ᾽ ἔειπεν ᾿Απόλλων: “- Οὐ- 
κέτι 

-ς 'Γλάσομαι Ψυχᾷ “γένος ἀμὸν ὀλέσσαι 
“ Υ Ι, Ἁ ’ Α ’ 32 

“ Οἰκτροτάτῳ θανάτῳ, ματρὸς βαρείᾳ σὺν πάθᾳ. 
“Ὡς φάτο: βάματι δ᾽ ἐν πρώτῳ κιχὼν, παῖδ᾽ ἐκ 

νεκροῦ 

ἽΑἌρπασε: καιομένα δ᾽ αὐτῷ διέφανε πυρά: 
45 Καί ῥά μιν Μάγνητι φέρων πόρε Κενταύρῳ. δι- 

δάξαι 
ΠῸολυπήμονας ἀνθρώποισιν ἰᾶσθαι νόσους. 

Στροφὴ Υ. 

οὺς μὲν ὧν, ὅσσοι μόλον αὐτοφύτων 

᾿Ἑλκέων ξυνάονες, ἢ πολιῷ χαλκῷ μέλη τετρωμένοι 
Ἢ χερμάδι τηλεβόλῳ, 

50 Ἢ θερινῷ πυρὶ περθόμενοι δέμας ἢ χειμῶνι, λύ- 
37 τὸ ’ ᾿] ’ 

σαις ἀλλον ἀλλοίων ἀχεῶν 
9, ΝῚ ᾿Ὶ “ Ψ .- 5 ’ Εξαγεν, τοὺς μὲν μαλακαῖς ἐπαοιδαῖς ἀμφέπων, 
Τοὺς δὲ προσανέα πίνοντας, ἢ “γυίοις περάπτων 

πάντοθεν 
Φά ᾿ δὲ ἄχ, εν ϑ8, 9 θ , 
ἄρμακα, τοὺς δὲ τομαῖς ἔστασεν ὀρθοὺς. 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ΄. 

᾿Αλλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται: 
ὙΠ " - ν ’ ΄-“- Ἀ 9 

τραπεν Κακεινον α ἰ ἰσϑω υσος ἐν νερ- ραπεν κἀκεῖνον ἀγάνορι μισθῷ χρυσὸς ἐν χερ 
σιν ανεις 

"Ανδρ᾽ ἐκ θανάτου κομίσαι 
Ἤδη ἁλωκότα: χερσὶ δ᾽ ἄρα Κρονίων ῥίψαις 

δ ἀμφοῖν ἀμπνοὰν στέρνων καθέλεν 
ἊὮ ’ ἿὼὋ δὲ Χ 5) «Ἑ ’ 

κέως, αἴθων δὲ κεραυνὸς ἐνέσκιμ ψψεν μόρον. 

φι οι 

44. διέφαινε ὅξ. περιάπτων 58. ἐνέσκηψεν 
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“Χρὴ τὰ ἐοικότα πὰρ δαιμόνων μαστευέμεν θνα- 
ταῖς Φφρασὶν, 

60 Γνόντα τὸ πὰρ ποδὸς, οἵας εἰμὲν αἴσας. 

Ἔπῳδὸς γ΄. 

Μὴ. φίλα ψυχὰ, βίον ἀθάνατον 
Σ πεῦδε, τὰν δ᾽ ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν. 
Ἐπὶ δὲ ’ 57 9, δα , , ’ ς 

ἰ δὲ σώφρων ἄντρον ἔναι᾽ ἔτι Χείρων. καί τί οἱ 

Φίλτρον ἐν θυμῷ μελυγάρυες ὕμνοι 
ἘΠῚ , , ΓΝ Ἢ Α;, τα , 

θὅ ᾿Αμέτεροι τίθεν, ἰατῆρα τοι καὶ νῦν πίθον 

Κέν νιν ἐσλοῖσι παρασχεῖν ἀνδράσιν θερμᾶν νόσων 

Ἤ Λατοΐδ ἔγον ἢ Ξ τινα Δατοῖδα κεκλημένον ἢ πατερος" 

ΚΚαί κεν ἐν ναυσὶν μόλον ᾿Ιονίαν τέμνων θάλασσαν, 
τὶ ’ ᾿ς ΕἸ ΠῚ - ’, 

Ἀρέθουσαν ἐπὶ κράναν. παρ᾽ Αἰτναῖον ξένον, 

Σ τροφὴ ὃ. 

" Ὃς Συρακόσσαισι νέμει, βασιλεὺς 
ΠΡραῦς ἀστοῖς, οὐ φθονέων ἀγαθοῖς, ξείνοις δὲ 

θαυμαστὸς πατήρ. 
-“ Α ’ “ 

Γῷ μεν διδύμας χαριτας, 
9 ’ « ’ 53 ’ - -- ’ τ δα 

Εἰ κατέβαν, ὑγίειαν ἄγων χρυσέαν κῶμόν τ᾽ αέ- 
θλων Πυθίων, αἴγλαν στεφάνοις, 

"Γοὺς ἀριστεύων Φερένικος ἕλ᾽ ἐν Κίῤῥᾳ ποτὲ: 
8 ᾿Αστέρος οὐρανίου φαμὶ τηλαυγέστερον κείνῳ 

ἄος 

᾿Εξικόμαν κε, βαθὺν πόντον περάσαις. 

᾿Αντιστροφὴ ὅ΄. 

᾿Αλλ᾽ ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω 

89. φρεσὶ, 74. ἕλε Κίῤῥᾳ 
68.-66. τοί κέν μιν πίθον Καί νυν 10. περάσσαι:- 



99 ᾿ ΠΥΘΙΟΝΙΓΚΑΙ. 

Ματρὶ. τὰν κοῦραι παρ᾽ ἐμὸν πρόθυρον σὺν Πανὶ 
μέλπονται θαμὰ 

Σεμνὰν θεὸν ἐννύχιαι. 

80 Εἰ δὲ λόγων συνέμεν κορυφὰν, “Ἱέρων, ὀρθὰν ἐπί- 

στᾳ. μανθάνων οἶσθα προτέρων" 
«ς Εν παρ᾽ ἐσλὸν πήματα σύνδυο δαίονται βροτοῖς 
ς ᾿Αθάνατοι." τὰ μὲν ὧν οὐ δύνανται νήπιοι κό- 

σμῳ φέρειν, 

᾿Αλλ᾽ ἀγαθοὶ, τὰ καλὰ τρέψαντες ἔξω: 

πο 
Τὶν δὲ μοῖρ᾽ εὐδαιμονίας ἕπεται: 

86 Λαγέταν “γάρ τοι τύραννον δέρκεται. 
Εἴ τιν ἀνθρώπων, ὁ μέγας πότμος. αἰὼν δ᾽ ἀ- 

σφαλὴς 

Οὐκ ἔγεντ᾽ οὔτ᾽ Αἰακίδᾳ παρὰ Πηλεῖ, 

Οὔτε παρ ̓ ἀντιθέῳ Κάδμφ' λέγονται μὰν βροτῶν 
Ὄλβῥβῥον ὑ ὑπέρτατον οἱ σχεῖν. οἵτε καὶ χρυσαμπύκων 

90 Μελπομενᾶν ἐν ὄρει Μοισᾶν καὶ ἐν ἑπταπύλοις 

"Αἴον Θήβαις. ὁπόθ᾽ ᾿Αρμονίαν γᾶμεν βοῶπιν. 

Ὁ δὲ Νηρέος εὐβούλου Θέτιν παῖδα κλυτάν" 

Σ τροφὴ ε«. 

Καὶ θεοὶ δαίσαντο παρ᾽ ἀμφοτέροις. 
Καὶ Κρόνου παῖδας βασιλῆας ἴδον χρυσέαις ἐν 

ἕδραις, ἕδνα τε 

96 Δέξαντο: Διὸς δὲ χάριν 

Ἔκ προτέρων μεταμειψάμενοι καμάτων ἔστασαν 

ὀρθὰν καρδίαν. ἐν δ᾽ αὖτε χρόνῳ, 

81, σὺν δύο 
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Τὸν μὲν ὀξείαισι θύγατρες ἐ ἐρήμωσαν πάθαις 
Εὐφροσύνας μέρος αἱ τρεῖς" ἀτὰρ λευκωλένῳ 

γε Ζεὺς πατὴρ 
Ἤλυθεν ἐς λέχος ἱμερτὸν Θυώνᾳ- 

᾿Αντιστροφὴ ε΄. 

100 Τοῦ δὲ παῖς, ὅν περ μόνον ἀθανάτα 

Τίκτεν ἐν Φθίᾳ Θέτις, ἐν πολέμῳ τόξοις ἀπὸ 
ψυχὰν λιπὼν 

ἴὯρσεν πυρὶ καιόμενος 
Ἔκ Δαναῶν γόον. εἰ δὲ νόῳ τις ἔχει θνατῶν ἀ- 

λαθείας ὁδὸν, χρὴ πρὸς μακάρων 

Τυγχάνοντ᾽ εὖ πασχέμεν. ἄλλοτε δ᾽ ἀλλοῖαι 
πνοαὶ 

ιο5 ὙΨιπετᾶν ἀνέμων. ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν 
ἔρχεται. 

Ὡς πολὺς εὖτ᾽ ἂν ἐπιβρίσαις ἕπηται. 

᾿Επῳδὸς εἰ. 

Σμικρὸς ἐν σμικροῖς, μέγας ἐν μεγάλοις 
"Εσσομαι' τὸν δ᾽ ἀμφέποντ᾽ αἰεὶ φρασὶν 
Δαίμον᾽ ἀσκήσω κατ᾽ ἐμὰν θεραπεύων μαχανάν. 

110 Εἰ δέ μοι πλοῦτον θεὸς ἁβρὸν ὀρέξαι, 
᾿Ἔλπίδ᾽ ἔ ἔχ κλέος εὑρέσθαι κεν ὑψηλὸν πρόσω. 

Νέστορα καὶ Λύκιον Σαρπηδόν᾽, ἀνθρώπων φάτις. 

Ἔξ ἐπέων κελαδεννῶν, τέκτονες οἷα σοφοὶ 
ἽἌρμοσαν, “γιγνώσκομεν: ἁ δ᾽ ἀρετὰ κλειναῖς 

ἀοιδαῖς 
116 ΧΧρονία τελέθει: παύροις δὲ πράξασθ᾽ εὐμαρές. 

106. Ὃς πολὺς 108, φρεσὶ 
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ΕΙΔΟΣ δὲς 

᾿ΑΡΚΕΣΙΛΑΩΏ, ΚΥΡΗΝΑΤΩ,, 

ἽΔἌΡΜΑΤΙ. 
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-““.:ΣΜκἷϑῳὺτ- .ςτῴψῳ πᾳ -π,ι,πῳωππ τς -  υ, 13 

Σ τροφὴ 

Σάμερον μὲν χρή σε παρ᾽ 
τᾶμεν, εὐΐππου βασιλῆϊ 

ζοντι σὺν ᾿Αρκεσίλᾳ, 

α΄. 

ἀνδρὶ φίλῳ 
Κυράνας, ὄφρα κωμά- 

Μοῖσα. Λατοίδαισιν ὀφειλόμενον ΠΙυθῶνί τ᾽ αὖὔ- 
ἕξης οὖρον ὕμνων" 



ΠΥΎΘΙΟΝ. ΕἸἾΔΟΣ ὅ΄. 9ὅ 

Ἔνθα ποτὲ χρυσέων Διὸς αἰητῶν πάρεδρος. 
ὅ Οὐκ ἀποδάμου ᾿Απόλλωνος τυχόντος, ἱρέα 

- ς ΄ ἡ ’; ΄' 

“Χρῆσεν οἰκιστῆρα Βάττον καρποφόρου Λιβύας, 

ἱερὰν᾽ 
“ Φ “᾿ Α ’ ΓΕ, 

Νᾶσον ὡς ἤδη λιπὼν κτίσσειεν εὐάρματον 
ΠΟόλιν ἐν ἀργάεντι μαστῷ, 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Καὶ τὸ Μηδείας ἔπος ἀγκομίσαιθ᾽ 

1ο Ἑ βδόμᾳ καὶ σὺν δεκάτᾳ γενεᾷ Θήραιον. Αἰήτα 

τό ποτε ζαμενὴς 
- 9 Ἅ " .", [ς ’ νΩ 

ΠΠαῖς ἀπέπνευσ᾽ ἀθανάτου στόματος. δέσποι- 
’, Φ “ 

να Κόλχων. εἶπε δ᾽ οὕτως 
ς ’ 5» [᾿ 94 » ; 

Ἡμιθέοισιν ᾿Ιάσονος αἰχματᾶο ναύταις" 

ςς Κέκλυτε, παῖδες ὑπερθύμων τε φωτών καὶ θεῶν" 

ςς Φαμὶ γὰρ τάσδ᾽ ἐξ ἁλιπλάκτου ποτὲ γᾶς ᾽Ἔ- 
πάφοιο κόραν 

15. “ς«᾿Αστέων ῥίζαν φυτεύσεσθαι μελησίμβροτον 

ς-ς Διὸς ἐν Ἄμμωνος θεμέθλοις: 

᾿Επῳδὸς α΄. 

ςς ᾿Αντὶ δελφίνων δ᾽ ἐλαχυπτερύγων ἵππους ἀμεί- 

ψαντες θοὰς, 

“«“Ανία τ᾽ ἀντ᾽ ἐρετμῶν δίφρους τε νωμάσοισιν 
ἀελλόποδας. 

ἐς Κεῖνος ὄρνις ἐκτελευτάσει μεγαλᾶν πολίων 

30 ““ Ματρόπολιν Θήραν "γενέσθαι. τόν ποτε Τριτω- 

νίδος ἐν προχοαῖς 
“ Λίμνας θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳ “γαῖαν διδόντι 

Α ᾿ ᾿ 
4. Διὸς δρνίχων πάρεδρος, 8. ἀργινόεντι 

ΤΣ , 
ὃ. ἱέρεα 14. ἁλιπλάγκτον 



96 ΐ ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ. 

“ς Ξείνια πρώραθεν Εὔφαμος καταβὰς 
-ς Δέξατ᾽- αἴσιον δ᾽ ἐπί οἱ Κρονίων Ζεὺς πατὴρ 

ἔκλαγξε βροντάν' 

Στροφὴ β΄. 

᾿Ανίκ᾽ ἄγκυραν ποτὶ χαλκόγενυν 

90 “ς Ναΐ κρημνάντων ἐπέτοσσε, θοᾶς ᾿Αργοῦς χαλι- 

νόν. δώδεκα δὲ πρότερον 

᾿Αμέρας ἐξ ̓ Ωκεανοῦ φέρομεν νώτων ὕπερ Ὑδη 
ἐρήμων 

ςς Εἰ νάλιον δόρυ, μήδεσιν ἀ ἀνσπάσσαντες ἀμοῖς. 

Ἵ ουτάκι δ᾽ οἰοπόλος δαίμων ἐπῆλθεν, φαιδίμαν 
᾿Ανδρὸς αἰδοίου πρόσοψιν θηκάμενος: φιλίων 

δ᾽ ἐπέων 
30 “ς ἴἼΑρχεται, ξείνοις ἅτ᾽ ἐλθόντεσσιν εὐεργέται 

“ς Δεῖπν᾽ ἐπαγγέλλοντι πρῶτον. 

᾿Αντιστροφὴ β'. 

ςς ᾿Αλλὰ γὰρ νόστου πρόφασις λυκεροῦ 

“ς ἹΚώλυεν μεῖναι: φάτο δ᾽ Εὐρύπυλος Τ᾿ Γαιαόχου 
κ᾿ ς , Ε , 

παῖς ἀφθίτου ᾿Εννοσίδα 
ἐς ἜΠΙ ᾽ν Ν᾽ 5 ’ “ἃ δ᾽ 3 

μεναι, “γίγνωσκε δ᾽ ἐπειγομένους: ἂν δ᾽ εὐ- 

θὺς ἁρπάξαις ἀρούρας 
9.9. "Ὁ Δεξετερᾷ προτυχὸν ξένιον μάστευσε δἰ ρλω 

ςς Οὐδ᾽ ἀπίθησέ νιν, ἀλλ᾽ ἥρως, ἐπ᾿ ἀκταῖσιν θορὼν, 
ἐς Χειρί οἱ χεῖρ᾽ ἀντερείσαις, δέξατο βώλακα δαι- “ἢ 

μονίαν. 

“ς Πεύθομαι δ᾽ αὐτὰν κατακλυσθεῖσαν ἐκ δούρατος 
ςς ᾽᾿ῇναλίᾳ βᾶμεν σὺν ἅλμᾳ, 

ΩΝ ́ι 

ς ́ . 

΄. σ΄. 

΄. ́' 

σι. 

80. "Αρχέτο, 
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᾿Επῳδὸς β΄. 

40 “ ᾿Εὐσπέρας ὑγρῷ πελάγει σπομέναν: ἢ μάν νιν 

4ὅ 

560 

ὥτρυνον θαμὰ 
«ς Λυσιπόνοις θεραπόντεσσιν φυλάξαι, τῶν δ᾽ ἐ- 

λάθοντο φρένες" 
“ς Καί νυν ἐν τᾷδ᾽ ἄφθιτον νάσῳ κέχυται Λιβύας 
“ς Εἰὐρυχόρου σπέρμα πρὶν ὥρας. εἰ “γὰρ οἴκοι 

νιν βάλε πὰρ χθόνιον 
- ἔἤΑδα στόμα, αίναρον εἰς ἱερὰν Εὔφαμος ἐλθὼν. 

ςς Ὑϊὸς ἱππάρχου Ποσειδάωνος, ἄναξ, 

ςς Γδν ποτ᾽ Εὐρώπα Τιτυοῦ θυγάτηρ τίκτε ΚΚα- 

φισοῦ παρ᾽ ὄχθαις, 

Σ τροφὴ Ὑ΄. 
γ ; δ Ψ ’ 

τὰ Τετράτων παίδων κ' επιυγεινομενὼν 
Ξ ε ’ Ἷ, κ - " - δ», 

-ς Αζμά οἱ κείναν λάβε σὺν Δαναοῖς εὐρεῖαν ἀπει- 
ρον: τότε "γὰρ μεγάλας 

- ᾿Εξανίστανται Λακεδαίμονος, ᾿Αργείου τε κόλ- 
που. καὶ ΜΜυκηνᾶν. 

“ Νῦν “γέ μιν ἀλλοδαπᾶν κριτὸν εὑρήσει “γυναικῶν 
3 4 “ἷ , Α ΄- ΄- 

- ᾽Ἔϊν λέχεσιν “γένος, οἵ κεν, τάνδε σὺν τιμᾷ θεῶν 
“ς Νᾶσον ἐλθόντες. τέκωνται φῶτα κελαινεφέων 

πεδίων 
 Α ΄ . Ἷ 4,5 ’ “ς Δεσπόταν: τὸν μὰν πολυχρύσῳ ποτ᾽ ἐν δώματι 

- 93 , ̓ ’ 

-ς Φοῖβος ἀμνάσει θέμισσιν. 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ΄. 

δ “« Π]Πύθιον ναὸν καταβάντα χρόνῳ 
40, ὄτρυνον 44. ᾿Αἴδα 50. γε μὲν 58. τὸν μὲν θ4. ἀμμνάσει 

50.86. καταβάντα. χρόνῳ δ᾽ Ὑστέρῳ νάεσσι πολεῖς ἄγαγεν 

α 
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« Ὑστέρῳ, νάεσσι πολεῖς ἀγαγεῖν Νείλοιο πρὸς 
πῖον τέμενος Κρονίδα.᾽ 

Ἢ ῥα Μηδείας ἐπέων στίχες: ἔπταξαν δ᾽ ἀκίνη- 
τοι σιωπᾷ 

ἭΠρωες ἀντίθεοι, πυκινὰν μῆτιν κλύοντες. 

Ὦ μάκαρ υἱὲ ΠΠολυμνάστου, σὲ δ᾽ ἐν τούτῳ λόγῳ 
00 Χρησμὸς ὥρθωσεν μελίσσας Δελφίδος αὐτομάτῳ 

κελάδῳ: 

ἽΑ σε χαίρειν ἐς τρὶς αὐδάσασα. πεπρωμένον 
Βασιλέ᾽ ἄμφανεν Κυράνᾳ, 

᾿Επῳδὸς γ΄. 

Δυσθρόου φωνᾶς ἀνακρινόμενον ποινὰ τίς ἔσται 
πρὸς θεῶν. 

Ἢ μάλα δὴ μετὰ καὶ νῦν, ὥστε φοινικανθέμου 

ἦρος ἀκμᾷ, 

θ0 [ἰαισὶ τούτοις ὄγδοον θάλλει μέρος ᾿Αρκεσίλας: 
ΓΦ μὲν ᾿Απόλλων ἅ τε ΠΠυθὼ κῦδος ἐξ ἀμφικτιό- 

5, 

νων ἔπορεν 
ἹἽἹπποδρομίας: ἀπὸ δ᾽ αὐτὸν ἐγὼ Μοίσαισι 

δώσω, 
Καὶ τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ, μετὰ “γὰρ 
Κεῖνο πλευσάντων Μινυᾶν, θεόπομποί σφισιν 

τιμαὶ φύτευθεν. 

Σ τροφὴ ὃ. 

" Τίς γὰρ ἀρχὰ δέξατο ναυτιλίας : 

Τίς δὲ κίνδυνος κρατεροῖς ἀδάμαντος δῆσεν ἅλοις ; 
θέσφατον ἣν [Πελίαν 

63. Κυράναξ, Ὁ. τούφου θθ. ᾿Αρμφικφνόνων 
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Ἔξ ἀγαυῶν Αἰολιδᾶν θανέμεν χείρεσσιν ἢ βου- 
λαῖς ἀκάμπτοις" 

Ἦλθε δέ οἱ κρυόεν πυκινῷ μάντευμα θυμῷ. 
Α ’ 9 ν ᾿] ’ ε κ ’ 

Πὰρ μέσον ὀμφαλὸν εὐδένδροιο ῥηθὲν ματέρος. 
6 Τὸν μονοκρήπιδα πάντως ἐν φυλακᾷ σχεθέμεν 

μεγάλᾳ, 
Εὐὖτ᾽ ἂν αἰπεινῶν ἀπὸ σταθμῶν ἐς εὐδείελον 
“Χθόνα μόλη κλειτᾶς ᾿Ιωλκοῦ 

᾿Αντιστροφὴ ὃὅ΄. 
- - πον Ἢ 5.9 ’ ε:ῷῶ κ , 
Κεῖνος αὖτ᾽ ὧν ἀστός. ὁ δ᾽ ἄρα χρόνῳ 
ἽΚκετ᾽ αἰχμαῖσιν διδύμαισιν ἀνὴρ ἔκπαγλος: ἐσθὰς 

δ᾽ ἀμφότερόν μιν ἔχεν, 

80 ἽΑ τε Μαγνήτων ἐπιχώριος, ἁρμόζοισα θαητοῖσι 

υίοις, 
᾿Αμφὶ δὲ παρδαλέα στέγε τε φρίσσοντας ὄμ- - ρ Ὗ ρ μ 

ρους" 
Οὐδὲ κομᾶν πλόκαμοι κερθέντες ᾧγοντ᾽ ἀτ-γλαοὶ. ἐ- μ " ΡΧ' Ὗ 
3 9 ὦΦ ΄σ , , .] Ι] κ 

Αλλ᾽ ἅπαν νῶτον καταίθυσσον: τάχα ὃ΄. εὐθὺς 

ἰὼν. σφετέρας 
" [. ’ἅ τὶ ᾽ν ’ 

Εστάθη "γνώμας ἀταρβάτοιο πειρώμενος 
86 Εἶν ἀγορᾷ πλήθοντος ὄχλου. 

Ἔ πῳδὸς δ΄. 

Τὸν μὲν οὐ “γίγνωσκον: ὀπιζομένων δ᾽ ἔμπας τις 
εἶπεν καὶ τόδε: 

“Οὔ τί που οὗτος ᾿Απόλλων, οὐδὲ μὰν χαλκάρ- 

ματός ἐστι πόσις 

2. ἀκνάμστοις. 81. παρδαλέᾳ στέγετο 

78. αἴτ' ὧν ἀστές. 52. οἴχοντ᾽ 
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“ ᾿Αφροδίτας" ἐν δὲ Νάξῳ φαντὶ θανεῖν λιπαρᾷ 
“ς ᾿Ιφιμεδείας παῖδας. τον καὶ σὲ, τολμάεις ᾽Ἔ;:- 

φιάλτα ἄναξ: 

90 ““ Καὶ μὰν Τιτυὸν βέλος ᾿Αρτέμιδος θήρευσε 

κραιπνὸν, 
- Ἔξ ἀνικάτου φαρέτρας ὀρνύμενον, 

-Ὄφρα τις τᾶν ἐν δυνατῷ φιλοτάτων ἐπι- 
ψαύειν ἔραται.᾽" 

Σ τροφὴ ε΄. 

"οὶ μὲν ἀλλάλοισιν ἀμειβόμενοι 
Γάρυον τοιαῦτ᾽. ἀνὰ δ᾽ ἡμιόνοις ἕεστᾷ τ᾽ ἀπήνᾳ 

προτροπάδαν [Πελίας 
Ἵκετο σπεύδων, τάφε δ᾽ αὐτίκα παπτήναις ἀρί-- 

νωτον πέδιλον 
Δεξιτερῷ μόνον ἀμφὶ ποδί: κλέπτων δὲ θυμῷ 

Δεῖμα. προσέννεπε:" ἐς ΤΠοίαν “γαῖαν, ὥ ξεῖν᾽, εὔχεαι 

“ς Π]Πατρίδ᾽ ἔμμεν ; καὶ τίς ἀνθρώπων σε χαμαι- 

“γενέων πολιᾶς 
- ᾿Εξανῆκεν “γαστρός : ἐχθίστοισι μὴ Ψεύδεσιν 

100 ““ Καταμιάναις εἰπὲ “γένναν. 

ῷ φι 

᾿Αντιστροφὴ ε΄. 

Τὸν δὲ θαρσήσαις ἀγανοῖσι λόγοις 
Ὧδ᾽ ἀμείφθη: “« Φαμὶ διδασκαλίαν “ΧΧείρωνος 

οἴσειν" ἄντροθε γὰρ νέομαι 

Ξε Πὰρ Χαρικλοῦς καὶ Φιλύρας, Ἱ ἵνα Κενταύρου 

με κοῦραι θρέψαν ἁγναί. 
σ ᾿ ϑ, Ἐς 

ς Εἴκοσι δ᾽ ἐκτελέσαις ἐνιαυτοὺς, οὔτε ἐργον 

89. ᾿Εσιάλτα 108. Χαρικλοῖρ 
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Ἣ 8 ᾧΨ » γ΄ [ π κ . ’ 

ςς Οὔτ᾽ ἔπος εὐτράπελον κείνοισιν εἰπὼν, ἱκόμαν 
9 3 ΓΙᾺ , Ἁ 9 ΄ 

“ς Οἴκαδ᾽, ἀρχαίαν κομίζων πατρὸς ἐμοῦ, βα- 
’, 

σιλευομεναν 
ΕῚ ς ᾿ , κ ΕΙΣ Γ 

ςς Οὐ κατ αἰσαν. ταν ποτε Ζεὺς ὥπασεν λαγέτᾳ 
ΦῊΝ κ Α ’ 

- Αἴόῳ καὶ παισὶ, τιμᾶν. 

᾿Επῳδὸς ε΄. 

“ς Τ]Τεύθομαι “γάρ μιν ΠΠελίαν ἄθεμιν, λευκαῖς 
πιθήσαντα φρασὶν, 

“ς ᾿Αμετέρων ἀποσυλᾶσαι βιαίως ἀρχεδικᾶν το- 
: 

κέων: 
“οί μ᾽, ἐπεὶ πάμπρωτον εἶδον φέγγος. ὑπερ- 

φιάλου 

“᾿“᾿Αγεμόνος δείσαντες ὕβριν, κᾶδος ὡσείτε φθι- 
μένου δνοφερὸν 

- Ἔν δώμασι θηκάμενοι. μέγα κωκυτῷ “γυναικῶν, 

- Κρύβδα πέμπον σπαργάνοις ἐν πορφυρέοις, 
“ς Νυκτὶ κοινάσαντες ὁδὸν, ΚΚρονίδᾳα δὲ τρά- 

φεν Χείρωνι δώκαν. 

Σ τροφὴ -΄. 

“᾿Αλλὰ τούτων μὲν κεφάλαια λόγων 
ϑ , Α ’, ’ Α 

“Ἴστε: λευκίππων δὲ δόμους πατέρων, κεδνοὶ 
πολῖται, φράσσατέ μοι σαφέως, 

ς Αἴ Ἁ - 3 ’ ᾽ ’ ε ’ 

ἴσονος "γὰρ παῖς, ἐπιχώριος, οὐ ξείναν ἱκοί- 
μαν “γαῖαν ἄλλων, 

“ς Φὴρ δέ με θεῖος Ἴάσονα κικλήσκων προσηύδα." 

΄ι 

΄- 

120 “ὥς φάτο. τὸν μὲν ἐσελθόντ᾽ ἔγνον ὀφθαλμοὶ 

πατρὸς, 

109. φρεσὶν, 113. δηκάμενοι μετὰ κωκυτῶ γυναικῶν 
“5, μ -- - 

118, ἱκόμαν -- δηκάμενοι, μίγα κωκυτῷ γυναικῶν 
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Ἔκ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ πομφόλυξαν δάκρυα “γηραλέων 
ἸΡΉΝ τίν: 

Αν περὶ ψυχὰν ἐπεὶ “γάθησεν;, ἐξαίρετον 
Τόνον ἰδὼν κάλλιστον ἀνδρῶν" 

᾿Αντιστροφὴ ς΄. 

Καὶ κασίγνητοί σφισιν ἀμφότεροι 
120 Ἤλυθον κείνου “γε κατὰ κλέος, ἐγγὺς μὲν Φέρης 

κράναν Ὑπερῆδα λιπὼν, 

Ἔκ δὲ Μεσσάνας ᾿Αμυθὰν, ταχέως δ᾽ "Αδματος 

ἵκεν καὶ Μέλαμπος, 

Εὐὐμενέοντες ἀνεψιόν: ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ 
Μειλιχίοισι λόγοις αὐτοὺς ᾿Ιάσων δέγμενος, 
Ξείνι ἁρμόζοντα τεύχων, πᾶσαν ἐν εὐφροσύναν 

᾿ 
τάνυεν, 

130 ᾿Αθρόαις πέντε δραπὼν νύκτεσσιν ἔν θ᾽ ἁμέραις 
ἹἹερὸν εὐζωᾶς ἄωτον. 

᾿Ἔπῳδὸς ς΄ 

᾿Αλλ᾽ ἐν ἕκτᾳ, πάντα λόγον θέμενος σπουδαῖον 
ἐξ ὁ ἀρχᾶς ἀνὴρ 

υγγενέσιν παρεκοινάθ᾽, οἱ δ᾽ ἐπέσποντ᾽- αἶψα 
δ᾽ ἀπὸ κλισιᾶν 

“Ὥρτο σὺν κείνοισι; καί ῥ᾽ ἦλθον Πελία μέγαρον, 
135 ᾿Εσσύμενοι δ᾽ εἴσω κατέσταν: τῶν δ᾽ ἀκούσαις 

αὐτὸς ὑπαντίασεν 
Τυροῦς ἐρασιπλοκάμου “γενεά. πραὺν δ᾽ ̓ Ιάσων 
Μαλθακᾷ φωνᾷ ποτιστάζων ὄαρον 

1295. Ὕσερηϊδα 184. μέγαρον Πελία" 
136. ἧκεν 185. ὑπηντίασεν 



140 

Μὅ 

160 

ΒΆΘΟΣ ὃ. 105 

Βάλλετο κρηπῖδα σοφῶν ἐπέων: ““ 11αῖ ΠΟοσει- 
δάνος [Πετραίου, 

Σ τροφὴ 6: 

Ἔντὶ μὲν θνατῶν φρένες ὠκύτεραι 
-ς Κέρδος αἰνῆσαι πρὸ δίκας δόλιον, τραχεῖαν 

ἑρπόντων πρὸς ἐπίβδαν ὅ ὅμως" 
“ς ᾿Αλλ᾽ ἐμὲ χρὴ καὶ σὲ: θεμισσαμένους ὀργὰς, 

ὑφαίνειν λοιπὸν ὄλβον. 
Εἰδότι τοι ἐρέω: μία βοῦς Κρηθεῖ τε μάτηρ 
Καὶ θρασυμήδει Σαλμωνεῖ, τρίταισιν δ᾽ ἐν 

ς ́ι 

ς ́. 

ζ σι 

γοναῖς 
- ἤΑμμες αὖ κείνων φυτευθέντες σθένος ἀελίου 

ύσεον 
-ς Λεύσσομεν: Μοῖραι δ᾽ ἀφίσταντ᾽. εἴ τις ἔχθρα 

πέλει 
“ Ὁμογόνοις, αἰδῶ καλύψαι: 

᾿Αντιστροφὴ ξ. 

Οὐ πρέπει νῷν χαλκοτόροις ξίφεσιν 
ς Οὐδ᾽ ἀκόντεσσιν μεγάλαν προγόνων τιμὰν 

δάσασθαι: μῆλά τε “γάρ τοι ἐγὼ 

Καὶ βοῶν ξανθὰς ἀγέλας ἀφίημ᾽ ἀγρούς τε 
͵ ἘΣ 2 1. 

πάντας. τοὺς ἀπούραις 
“ς “Αμετέρων τοκέων νέμεαι, πλοῦτον πιαίνων' 
«ς Κοὔ με πονεῖ τεὸν οἶκον ταῦτα πορσύνοντ᾽ ἄ- 

αν, 
«᾽᾿Αλλά γε σκᾶπτον μόναρχον καὶ θρόνος. ᾧ 

ποτε Κρηθεΐδας 

ΓΝ “΄. 

ς “᾿. 

147. νῶιν 148. κμᾶλά 152. ᾿Αλλὰ καὶ σκζπτον ... θρόνον, 
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«ς ᾿Ἐ"γκαθίζων ἱππόταις εὔθυνε λαοῖς δίκας- 
ςς Γὰ περ ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας 

Ἐπφῳδὸς ὕ. 
155 «ς Λῦσον ἄμμιν, μή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀνα- 

στήη κακόν." 

“ὡς ἄρ᾽ ἔειπεν: ἀκᾶ δ᾽ ἀνταγόρευσεν καὶ [Πελί- 

ας ““Εσομαι 

-ς οῖος: ἀλλ᾽ ἤδη με “γηραιὸν μέρος ἁλικίας 
- ᾿Αμφιπολεῖ, σὸν δ᾽ ἄνθος ἥβας ἄρτι κυμαίνει. 

δύνασαι δ᾽ ἀφελεῖν 

«- Μᾶῶνιν χθονίων: κέλεται "γὰρ ἐὰν ψυχὰν κομίξαι 

ςς Φρίξος, ἐλθόντας πρὸς Αἰήτα θαλάμους. 
-ς Δέρμα τε κριοῦ βαθύμαλλον ἄγειν, τῷ ποτ᾽ ἐκ 

πόντου σαώθη 

᾿, ’ 
Σ τροφὴ η΄. 

« "Εκ τε ματρυιᾶς ἀθέων βελέων. 
΄ ’ Ἀ »ᾺἪΜ 44 ΄ 

ςς 'Γαῦτα μοι θαυμαστος ονειρος ιων φωνεῖ: με- 

μάντευμαι δ᾽ ἐπὶ ΚΚασταλίᾳ, 
5 , 4 Ἁ . [4 5 ’ 

ςς ἘΠ μετάλλατόν τι: καὶ ὡς τάχος οτρύνει με 

τεύχειν ναὶ πομπαν. 
΄ Ε2 « κ [ὦ ; -" 

166 «« 'Γοῦτον ἄεθλον ἑκὼν τέλεσον, καί τοι μοναρχεῖν 

«ς Καὶ βασιλευέμεν ὄμνυμι προήσειν: καρτερὸς 
«“ 5 ’, 5, Ἁ ε , 

ςς Ὅρκος ἄμμιν μάρτυς ἔστω Ζεὺς ὁ “γενέθλιος 
ἀμφοτέροις." 

’ » ἢ ’ ε Ὶ , 

Σύνθεσιν ταύταν ἐπαινήσαντες οἱ μὲν κρίθεν" 
3 Χ τὴ [ , ες, "δ 
Ατὰρ ᾿Ιάσων αὐτὸς ἤδη 

16 Φ 

158-154. δίκας, Τὰ μὲν ἄνευ 185. ἀναστήσῃ 167. ἄμμι 



ἙἘΠΔΟΣ ὃ. 105 

᾿Αντιστροφὴ η΄. 

110 "Ὥρνυεν κάρυκας ἐόντα πλόον 
Φαινέμεν παντᾶ. τάχα δὲ Κρονίδαο Ζηνὸς υἱοὶ 

νιν : 
τρεῖς ἀκαμαντομάχαι 

Ἦλθον ᾿Αλκμήνας θ᾽ ἑλικοβλεφάρου Λήδας τε, 

δοιοὶ δ᾽ ὑψιχαῖται 
᾿Ανέρες, ᾿Ε ;νοσίδα “γένος, αἰδεσθέντες ἀλκὰν, 
Ἔκ τε Πύλου καὶ ἀπ᾽ ἄκρας Παινάρου: τῶν μὲν 

κλέος 
1:76 ᾿Εσλὸν Εὐφάμου τ᾽ ἐκράνθη σόν τε. Τ]ερικλύ- 

μεν᾽ εὐρυβία. 
Ἔξ ᾿Απόλλωνος δὲ, φορμικτὰς, ἀοιδᾶν πατὴρ. 

Ἔμολεν εὐαίνητος ᾿Ορφεύς. 

᾿Ἔπῳδὸς η΄. 

Πέμπε δ᾽ Ἑρμᾶς χρυσόρατις διδύμους υἱοὺς ἐπ᾽ ἄ- 
: 

τρυτον πόνον; 
Τὸν μὲν ᾿Εἰχίονα, κεχλάδοντας ἥβᾳ, τὸν δ᾽ "Ἐρυ- 

: 
τον. ταχέως 

180 ᾿Αμφὶ Παγγαίου θεμέθλοις ναιετάοντες ἔβαν’ 
Καὶ “γὰρ ἑκὼν θυμῷ “γελανεῖ θᾶσσον ἔντυνεν βα- 

σιλεὺς ἀνέμων 

Ζήταν Κάλαϊν τε πατὴρ Βορέας, ἄνδρας πτε- 
ες βοῖσιν 

Νῶτα πεφρίκοντας ἄμφω πορφυρέοις. 

Τὸν δὲ παμπειθῆ γλυκὺν ἡμιθέοισιν πόθον “γ᾽ ἔν- 
δαιεν Ἥρα 

170. “Ὄρνυεν 180, ϑέμεῤλα 
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Στροφὴ Ὁ: 

185 Ναὸς ᾿Αργοῦς, μή τινα λειπόμενον 

"Γὰν ἀκίνδυνον παρὰ ματρὶ μένειν αἰῶνα πέσ- 
" 3 " 5» Α Ἀ ’ 

σοντ΄. ἀλλ᾽ ἐπὶ καὶ θανάτῳ 

Φάρμακον κάλλιστον ἑᾶς ἀρετᾶς ἅλιξιν εὑρέσθαι 

σὺν ἄλλοις. 

Ἔς δ᾽ ᾿Ιαωλκὸν ἐπεὶ κατέβα ναυτᾶν ἄωτος, 
’ ’ 9 ’ " Υ͂ ’ φ « 

Λέξατο πάντας ἐπαινήσαις ᾿Ιάσων" καί ῥά οἱ 

1900 Μάντις ὀρνίχεσσι καὶ κλάροισι θεοπροπέων ἱεροῖς 

Μόψος ἄμβασε στρατὸν πρόφρων. ἐπεὶ δ᾽ ἐμ- 
βόλου 

Κρέμασαν ἀγκύρας ὕπερθεν, 

᾿Αντιστροφὴ θ΄. 

Χρυσέαν χείρεσσι λαβὼν φιάλαν 
᾿Αρχὸς ἐν πρύμνᾳ πατέρ ̓ Οὐρανιδᾶν ἐγχεικέραυ- 

νον Ζῆνα, καὶ ὠκυπόρους 
195 Κυμάτων ῥιπὰς ἀνέμων τ᾽ ἐκάλει; νύκτας τε: καὶ 

πόντου κελεύθους. 

Αματά τ᾽ εὔφρονα, καὶ φιλίαν νόστοιο μοῖραν" 

Ἔκ νεφέων δέ οἱ ἀνταῦσε βροντᾶς αἴσιον 
Ὁ, ἠδ “ τὸ Ξ 

Φθέγμα, λαμπραὶ δ᾽ ἦλθον ἀκτῖνες στεροπᾶς 
ἀπορηγνύμεναι" 

᾿Αμπνοὰν δ᾽ ἥρωες ἔστασαν θεοῦ σάμασιν 
Ψ ’ Ὦ " - 

900 ΠΙιθόμενοι. κάρυξε δ᾽ αὐτοῖς 

᾿Επῳδὸς 0. 

᾿Εμβαλεῖν κώπαισι τερασκόπος, ἁδείας ἐνίπτων 
ἐλπίδας, 
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ἘΕϊρεσία δ᾽ ὑπεχώρησεν ταχειᾶν ἐκ παλαμᾶν 
Ξ 
ἄκορος" 

Σὺν Νότου δ᾽ αὔραις ἐπ᾽ ᾿Αξείνου στόμα πεμ- 
πόμενοι 

Ἤλυθον, ἔνθ᾽ ἁγνὸν [Ποσειδάωνος ἕσσαντ᾽ εἰνα- 
λίου τέμενος, 

30 Φοίνισσα δὲ Θρηϊκίων ἀνγέλα ταύρων ὑπᾶρχεν. 
Καὶ νεόκτιστον λίθων βωμοῖο θέναρ. 
Ἔςς δὲ κίνδυνον βαθὺν ἱέμενοι, δεσπόταν λίσσον- 

το ναῶν, 

Σ τροφὴ τ΄. 

Συνδρόμων κινηθμὸν ἀμαιμάκετον 
᾿Εκφυγεῖν πετράᾶν. δίδυμοι “γὰρ ἔσαν ζωαὶ, κυ- 

λινδέσκοντό τε “κραιπνότεραι 

ς“10 Ἢ βαρυγδούπων ἀνέμων στίχες" ἀλλ᾽ ἤδη τε- 

λευτὰν κεῖνος αὐταῖς 

Ἡμιθέων πλόος ἄγαγεν. ἐς Φᾶσιν δ᾽ ἔπειτεν 
Ἤλυθον, ἔνθα κελαινώπεσσι Κόλχοισιν βίαν 
Μίξαν, Αἰήτᾳ παρ᾽ αὐτῷ. πότνια δ᾽ ὀξυτάτων 

βελέων 
Ποικίλαν ἴῦγγα τετράκναμον Οὐλυμπόθεν 

216 ᾿Εν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ 

᾿Αντιστροφὴ {.. 

Μαινάδ᾽ ὄρνιν Κυπρογένεια φέρεν 

Πρῶτον ἀνθρώποισι. λιτάς τ᾽ ἐπαοιδὰς ἐκδιδά- 

σκησεν σοφὸν Αἰσονίδαν, 

211-912. ἔπειτ᾽ ἐνήλυθον, 914. σετρακνάμον᾽ 
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"Ὄφρα Μηδείας τοκέων ἀφέλοιτ᾽ αἰδῶ, ποθεινὰ 
δ᾽ Ἑλλὰς αὐτὰν 

Ἔν φρασὶ καιομέναν δονέοι μάστιγι Πειθοῦς. 
ῷ Κ δ ι2 , ΡΨ ὃ ’ .“ 

220 αι ταχα πειρατ ἀέθλων δείκνυεν πατρώιων, 

Σὺν δ᾽ ἐλαίῳ φαρμακώσαισ᾽ ἀντίτομα στερέᾶν 
ὀδυνᾶν 

ζ΄ Ι ’ [2 Ἁ [2 

Δῶκε χρίεσθαι: καταίνησάν τε κοινὸν "γάμον 
Γλυκὺν ἐν ἀλλάλοισι μίξαι. 

᾿Ε πῳδὸς 1 

᾿Αλλ᾽ ὅτ᾽ Αἰήτας ἀδαμάντινον ἐν μέσσοις ἄρο- 
τρον σκίμψατο 

995 Καὶ βόας, οἱ φλόγ᾽ ἀπὸ ἕανθᾶν “γενύων πνεῦν 
; καιομένοιο πυρὸς, ' 

“Χαλκέαις δ᾽ ὁπλαῖς ἀράσσεσκον χθόν ἀμειβό- 
μενοι" 

Τοὺς ἀγαγὼν ζεύγλᾳ πέλασσεν μοῦνος. ὀρθὰς 
δ᾽ αὔλακας ἐντανύσαις 

᾿Ηλαυν᾽, ἀνὰ βωλακίας δ᾽ ὀρόγυιαν σχίζε νῶτον 
Γάς. ἔειπεν δ᾽ ὧδε: «« Τοῦτ᾽ ἔργον βασιλεὺς, 

280 “« Ὅστις ἄρχει ναὸς, ἐμοὶ τελέσαις ἄφθιτον 

στρωμνὰν ἀγέσθω, 

Σ τροφὴ ια΄. 

«ς Κώας αἰγλᾶεν χρυσέῳ θυσάνῳ." 
“Ὡς ἀρ᾽ αὐδάσαντος, ἀπὸ κρόκεον ῥίψαις ᾿Ιάσων 

εἶκα, θεῷ πίσυνος 

Εἴχετ᾽ ἔργου: πῦρ δέ νιν οὐκ ἐόλει, παμφαρμά- 
κου ξείνας ἐφετμαῖς. 

219. φρεσὶ 2928. ἀναξωλακίας δ᾽ ὀργνιὰν 
Φ95, σνέον 988, αἰόλε;, 
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Σπασσάμενος δ᾽ ἄροτρον, βοέους δήσαις ἀνάγκας 
285 "Εντεσιν αὐχένας, ἐμβάλλων τ᾽ ἐριπλεύρῳ φυᾷ 

Κέντρον αἰανὲς, βιατὰς ἐξεπόνασ᾽ ἐ ἐπιτακτὸν ἀνὴρ 
Μέτρον. ἴυξεν δ᾽ ἀφωνήτῳ περ ἔμπας ἄχει. 

Δύνασιν Αὐἰήτας ἀγασθείς. 

᾿Αντιστροφὴ ια΄. 

Πρὸς δ' ἑταῖροι καρτερὸν ἄνδρα φίλας 
240 "ὥρεγον χεῖρας, στεφάνοισί τέ μιν ποίας ἔρε- 

πτον, μειλιχίοις τε λόγοις 
᾿Αγαπάζοντ᾽. αὐτίκα δ᾽ ᾿Αελίου θαυμαστὸς υἱὸς 

δέρμα λαμπρὸν 
"ννεπεν, ἔνθα νιν ἐκτάνυσαν Φρίξου μάχαιραι" 
Ἤλπετο δ᾽ οὐκέτι οἱ κεῖνόν γε πράξασθαι πόνον. 
Κεῖτο γὰρ λόχμᾳ, δράκοντος δ᾽ εἴχετο λαβρο- 

᾿ ᾿ 
τατᾶν "γενύων, 

ς45 Ὃς πάχει μάκει τε πεντηκόντορον ναῦν κράτει. 

Τέλεσαν ἃν πλαγαὶ σιδάρου. 

Ἔ πῳ δὸς ια΄. 

Μακρά μοι νεῖσθαι κατ᾽ ἀμαξιτόν: ὥρα “γὰρ 
’; , 

συνάπτει: καί τινα 

Οἷωον ἰσαμι βραχύν: πολλοῖσι δ᾽ ἅγημαι σοφίας 

ἑτέροις. 
Κτεῖνε μὲν λαυκῶπα τέχναις ποικιλόνωτον ὄφιν, 

260 ᾿Αρκεσίλα, κλέψεν τε Μήδειαν σὺν αὐτᾷ, τὰν 
Τ]ελίαο φόνον" 

Ἔν τ᾽ ὠκεανοῦ πελάγεσσι μίγεν, πόντῳ τ᾽ ἐρυ- 
θρῷ, 

254, βοέοις 236, ἐξεσόνησ᾽ ᾿ 2350. ἾὮ ’ρκεσίλα, 
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Λαμνιᾶν τ᾽ ἔθνει “γυναικῶν ἀνδροφόνων, 
Ἔνθα καὶ "γυίων ἀέθλοις ἐπεδείξαντ᾽ ἀγῶν᾽ ἐσθᾶ- 

τος ἀμφὶς, 

Σ τροφὴ ιβ΄. 

Καὶ συνεύνασθεν. καὶ ἐν ἀλλοδαπαῖς 
Σπέρμ᾽ ἀρούραις τουτάκις ὑμετέρας ἀκτῖνος δλ- 

βου δέξατο μοιρίδιον 
ἼἌμαρ, ἢ νύκτες: τόθι γὰρ γένος Εὐφάμου φυ- 

τευθὲν λοιπὸν αἰεὶ 
Τέλλετο: καὶ, Λακεδαιμονίων μιχθέντες ἀνδρῶν 

Ἤθεσι, τάν ποτε Καλλίσταν ἀπῴκησαν χρόνῳ 
Νάσον: ἔνθεν δ᾽ ὕμμι Λατοίδας ἔπορεν Λιβύας 

πεδίον 
260 Σὺν θεῶν τιμαῖς ὀφέλλειν, ἄστυ χρυσοθρόνου 

Διανέμειν θεῖον ΚΚυράνας 

᾿Αντιστροφὴ ιβ΄. 

᾿Ὀρθόβουλον μῆτιν ἐφευρομένοις. 
Γνώθι νῦν τὰν Οἰδιπόδα σοφίαν. εἰ “γάρ τις ὄὅ- 

ζους ὀξυτόμῳ πελέκει 

᾿Εξερείψαι κεν μεγάλας δρυὸς, αἰσχύνοι δέ οἱ 

θαητὸν εἶδος. 

οὕ Καὶ φθινόκαρπος ἐοῖσα διδοῖ ψᾶφον περ᾽ αὑτᾶς, 
ΕΠ ποτε χειμέριον πῦρ ἐξίκηται λοίσθιον" 
Ἢ σὺν ὀρθαῖς κιόνεσσιν δεσποσύναισιν ἐρειδομένα 

Μόχθον ἄλλοις ἀμφέπει δύστανον ἐν τείχεσιν, 
“Εὸν ἐρημώσαισα χώρον. 

τῷ ὧι φι 

553. ἰπεδείξαντο κρίσιν ἐσθ. 955. Τερ ἀρούραις. ὃς ἀκτῖνας 

958. Ἤθεσιν, ἔν ποτε 3608. ψῶφόν περ 967. κιόνεσσι 
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Ἔ; πῳδὸς ιβ΄. 

910 ᾿Εσσὶ δ᾽ ἰατὴρ ἐπικαιρότατος, [ἰαιάν τέ σοι τιμᾷ 
φάος. 

“Χρὴ μαλακὰν χέρα προσβάλλοντα τρώμαν ἕλ- 
κεος ἀμφιπολεῖν. 

Ῥάδιον μὲν “γὰρ πόλιν σεῖσαι καὶ ἀφαυροτέροις: 
᾿Αλλ᾽ ἐπὶ χώρας αὗτις ἕσσαι δυσπαλὲς δὴ “γίγνε- 

ται, ἐξαπίνας 
9 Α Ἁ «ε ’ Ἁ ; 

Εἰ μὴ θεὸς ἁγεμόνεσσι κυβερνατὴρ “γένηται. 
᾿ "  ς 9 ’ ’ 

976 Τὶν δὲ τούτων ἐξυφαίνονται χάριτες. 
Τλάθι τᾶς εὐδαίμονος ἀμφὶ Κυράνας θέμεν σπου- 

δὰν ἅπασαν. 

Σ τροφὴ ιγ΄. 

Τῶν δ᾽ Ὁμήρου καὶ τόδε συνθέμενος 
«ε - ’ " 57 τὸ φ᾿ Ὁ κ 

Ρῆμα ποόρσυν- ἀγγελον ἐσλον ἔφα τιμᾶν με- 

γίσταν πράγματι παντὶ φέρειν. 
Αὔξεται καὶ Μοῖσα δι᾿ ἀγγελίας ὀρθᾶς. ἐπέγνω 

μὲν Κυράνα 

580 Καὶ τὸ κλεεννότατον μέγαρον Βάττου δικαιᾶν 

Δαμοφίλου πραπίδων. κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος. 
9] δὲ 8 - , β 9 , . - 

ν δὲ βουλαῖς πρέσβυς. εἐγκύρσαις ἑκατονταετεῖ 

βιοτᾷ, 
᾿Ορφανιζει μὲν κακὰν γλῶσσαν φαεννᾶς ὀπὸς. 

Ἔμαθε δ᾽ ὑβρίζοντα μισεῖν, 

᾿Αντιστροφὴ (εΥ. 

5385 Οὐκ ἐρίζων ἀντία τοῖς ἀγαθοῖς, 

Θ73. αὐόις 
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Οὐδὲ μακύνων τέλος οὐδέν. ὁ γὰρ καιρὸς πρὸς 
ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον ἔχει. 

Εὖ νιν ἔγνωκεν" θεράπων δέ οἱ, οὐ δράστας ὁ- 

παδεῖ. φαντὶ δ᾽ ἔμμεν 
φὺς] 3 ’ κ ἊΣ Ε 2 ’ Τοῦτ᾽ ἀνιαρότατον, καλὰ “γυγνώσκοντ᾽ ἀνάγκᾳ 

᾿Εκτὸς ἔχειν πόδα. καὶ μὰν κεῖνος Ατλας οὐρανῷ 
290 ΠΡροσπαλαίει νῦν "γε πατρῴας ἄπο “γᾶς ἄπο τε 

κτεάνων" 
Λῦσε δὲ Ζεὺς ἄφθιτος Τιτᾶνας: ἐν δὲ χρόνῳ 
Μεταβολαὶ, λήξαντος οὔρου, 

᾿Ἔπῳ δὸς ἐγ΄. 

Ἱστίων. ἀλλ᾽ εὔχεται οὐλομέναν νοῦσον διαν- 
τλήσαις ποτὲ 

Οἴχον ἰδεῖν, ἐπ᾿ ᾿Απόλλωνός τε κράνᾳ συμποσίας 
ἐφέπων 

295 Θυμὸν ἐκδόσθαι πρὸς ἥβαν πολλάκις, ἔν τε σοφοῖς 
Δαιδαλέαν φόρμιγγα βαστάζων πολίταις ἁσυχίᾳ 

θυγέμεν, 
Μ Γ “᾿ Ἀ ΄- Ὶ 9 Α δ᾽ - Ἁ Ἁ 

τ᾽ ὧν τινὶ πῆμα πορὼν, ἀπαθὴς δ᾽ αὐτὸς πρὸς 
ἀστῶν. 

Καί κε μυθήσαιθ᾽ ὁποίαν, ᾿Αρκεσίλα, 
Εὔρε παγὰν ἀμβροσίων ἐπέων, πρόσφατον Θή- 

βᾳ ἕξενωθείς. 

298, μυθήσαιδ᾽, ὁποίαν ᾿Αρκεσίλᾳ 299. ἐπσίων πρόσφατον, 

.- τοφροάραθαΝ 
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Σ τροφὴ α΄. 

κ(0 πλοῦτος εὐρυσθενὴς,᾿ 
Ὅταν τις ἀρετᾷ κεκραμένον καθαρᾷ 

Βροτήσιος ὦ ἀνὴρ, πότμου παραδόντος, αὐτὸν ἀνάγη 

Πολύφιλον ἑ ἑπέταν. 

6 Ὦ θεόμορ᾽ ᾿Αρκεσίλα, 
Σὺ τοίνυν, κλυτᾶς 

Αἰῶνος ἀκρᾶν βαθμίδων ἄπο, 
Σὺν εὐδοξίᾳ μετανίσσεαι, 
Ἕκατι χρυσαρμάτου Κάστορος, 

10 Εὐὐδίαν ὃς, μετὰ χειμέριον ὄμβρον, τεὰν καται- 

θύσσει μάκαιραν ἑστίαν. 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Σοφοὶ δέ τοι κάλλιον 

Φέροντι καὶ τὰν θεόσδοτον δύναμιν. 

Σὲ δ᾽ ἐρχόμενον ἐν δίκᾳ πολὺς ὄλβος ἀμφινέμεται" 
"ὸ μὲν, ὅτι βασιλεὺς 
᾿Εσσὶ μεγαλᾶν πολίων, 
"Ἔχει συγγενὴς 
᾿Οφθαλμὸς αἰδοιότατον “γέρας 
Γεᾷ τοῦτο μυγνύμενον φρενί: 
Μάκαρ δὲ καὶ νῦν, κλεεννᾶς ὅτι 

90 Εἰὖχος ἤδη παρὰ ΠΙΟυθιάδος ἵπποις ἑλὼν, 

τόνδε κῶμον ἀνέρων, 

"- Φι 

᾿Ε΄πῳδὸς α΄. 

᾿Απολλώνιον ἄθυρμα. τῷ σε μὴ λαθέτω 

6. τοί νιν, 8. Ξὺν 17. αἰδοιέστατον 

δέδεξαι 
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Κυράνᾳ “γλυκὺν ἀμφὶ κᾶπον ᾿Αφροδίτας ἀειδό- 
μενον, 

ΤΙαντὶ μὲν θεὸν αἴτιον ὑπερτιθέμεν" 

Φίλει δὲ ΚΚάῤῥωτον ἔξοχ᾽ ἑταίρων, 

956 ἽΟς, οὐ τὰν ᾿Επιμαθέος ἄγων 

᾿ΟΥΨᾧινόου θυγατέρα ΠΓρόφασιν, Βαττιδᾶν 

᾿Αφίκετο δόμους θεμισκρεόντων" 

᾿Αλλ᾽ ἀρισθάρματον. 

Ὕδατι Κασταλίας ξενωθεὶς, “γέρας ἀμφέβαλε 
- Ψ 

τεαῖσιν κόμαις, 

Σ τροφὴ β΄. 

80 ᾿Ακηράτοις ἁνίαις 

Ποδαρκέων δώδεκ᾽ ἂν δρόμων τέμενος. 
Κατέκλασε “γὰρ ἐντέων σθένος οὐδέν: ἀλλὰ κρέ- 

μαται 
« ; ΄σ΄ 

Οπόσα χεριαρᾶν 
Τεκτόνων δαίδαλ᾽ ἄγων, 

85 Κρισαῖον λόφον 

"Ἄμειψεν, ἐν κοιλόπεδον νάπος 

Θεοῦ: τό σφ᾽ ἔχει κυπαρίσσινον 

Μέλαθρον ἀμφ᾽ ἀνδριάντι σχεδὸν, 
“ ε ’ ’ .-" , , Γ Κρῆτες ὃν τοξοφόροι τέγεϊ ΠΠαρνασίῳ κάθεσσάν 

τοι μονόδροπον φυτόν. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

40 ᾿Εἰκόντι τοίνυν πρέπει 
Νόῳ τὸν εὐεργέταν ὑπαντιάσαι. 

94. Φιλεῖν 57. «ύσσ᾽ ἔχτι 

351. δώδεκα δρόμων 39. Παρνασσίῳ καθέσσαντο, μονόδεοπον 

34. δαιδάλματ᾽ ἄγων, - κάθεσσαν, τὸν μονόδροπον, 
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᾿Αλεξιβιάδα. σὲ δ᾽ ἠύκομοι φλέγοντι Χάριτες: 
Υ͂ εἴ ϑ, ρ 

Μακάριος. ὃς ἔχεις 

Καὶ πεδὰ μέγαν κάματον 
’ " 

450 Λόγων φερτάτων 
Ϊναμήϊ- ἐν τεσσαράκοντα “γὰρ 

Πετόντεσσιν ἁνιόχοις ὅλον 

Δίφρον κομίξαις ἀταρβεῖ φρενὶ, 
Ἦλθες ἤδη Λιβύας πεδίον ἐξ ἀγλαῶν ἀέθλων καὶ 

.", ’ 

πατρωϊαν πολιν. 

" ιἶ 

Επ ῳ δὸς Ὅ΄. 

50 Πόνων δ᾽ οὔ τις ἀπόκλαρός ἐστιν, οὔτ᾽ ἔσεται: 

ὋὉ Βάττου δ᾽ ἕπεται παλαιὸς ὄλβος, ἔμπαν τὰ 
καὶ τὰ νέμων, 

Πύργος ἄστεος, ὄμμα τε φαεννότατον 
Ξένοισι. κεῖνόν “γε καὶ βαρύκομποι 
Λέοντες περὶ δείματι φύγον: 

δῦ ΤΓλῶσσαν ἐπεί σφιν ἀπένεικεν ὑπερποντίαν" 

Ὁ δ᾽ ἀρχαγέτας ἔδωκ᾽ ᾿Απόλλων 
Θῆρας αἰνῷ φόβῳ. 
Οφρα μὴ ταμίᾳ Κυράνας ἀτελὴς “γένοιτο μαν- 

; 
τεύμασιν. 

Σ τροφὴ Ὑ.-. 

Ὃ καὶ βαρειᾶν νόσων 
9 ’ ᾿] 4 κ ἣ ; 

00 Ακέσματ ἄνδρεσσι και γυναιξὶ νεμει. 

ΠῸΟρεν τε κίθαριν, δίδωσί τε Μοῖσαν οἷς ἄν ἐθέλη,, 
᾿Απόλεμον ἀγαγὼν 
τ , " ’ 

Ες πραπίδας εὐνομίαν, 

460. Μναμήϊον. 51. ἔμπας δδ. Γλῶσταν 
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Μυχόν τ᾽ ἀμφέτει 
06 Μαντήϊον: τῷ Λακεδαίμονι 

Ἔν Αργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ 

"Ἑνασσεν ἀλκᾶντας ᾿ Ἡρακλέος 
ΕῚ ’ τ ΄“ ᾿ 5... Ἁ ’, " τ 

Ἐκ γόνους Αὐγιμιοῦ τε. τὸ δ᾽ ἐμὸν “γαρύοντ᾽ ἀ- 
πὸ Σπάρτας ἐπήρατον κλέος" 

᾿Αντιστροφὴ Υ.. 

Ὅθεν “γεγενναμένοι 

0 Ἵκοντο Θήρανδε φῶτες Αὐγεΐδαι, 

᾿Εμοὶ πατέρες, οὐ θεῶν ἄτερ" ἀλλὰ μοῖρά τις ἄγεν 
Πολύθυτον ἔρανον" 
Ἔνθεν ἀναδεξάμενοι, 
Απολλον, τεᾷ, 

Καρνήϊ,, ἐν δαιτὶ σεβίζομεν 

Κυράνας ἀγακτιμέναν πόλιν" 
"Ἔχοντι τὰν χαλκοχάρμαι ἕένοι 

Τρῶες ᾿Αντανορίδαι. σὺν ᾿Ελένᾳ “γὰρ μόλον, 
α ͵ » . ἢ 

καπνωθεῖσαν πάτραν ἐπεὶ ἴδον 

»}γ ῶι 

᾿Επῳδὸς Ὑ.-. 

Ἔν Αρει. τὸ δ᾽ ἐλάσιππον ἔθνος ἐνδυκέως 
80 Δέκονται θυσίαισιν ἄνδρες οἰχνέοντές σφε δωρο- 

φόροι, 

Τοὺς ᾿Αριστοτέλης ἄγαγε, ναυσὶ θοαῖς 
᾿Αλὸς βαθεῖαν κέλευθον ἀνοίγων. 
Κτίσεν δ᾽ ἄλσεα μείζονα θεῶν. 

Εὐὐθύτομόν τε κατέθηκεν ᾿Απολλωνίαις 

65. σῷ καὶ Λακ. 72. τι:λύθυτον [ἐς] ἔρανον. 
66. "Ἔν τ᾿ "Αργεὶ καὶ 74-1ὸᾶ. τεὰ Καρνεῖα, 

68, γαρύεν τ᾽ 80. ἰχκνέοντές σῷε 
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8ῦ ᾿Αλεξιμβρότοις πεδιάδα πομπαῖς 
ἜἝμμεν ἱππόκροτον 
Σκυρωτὰν ὁδὸν, ἔνθα, πρυμνοῖς ἀγορᾶς ἔπι; δίχα 

κεῖται θανών. 

Στροφὴ ὅ΄. 

Μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα 
ἼἙναιεν, ἥρως δ ἔπειτα λαοσεβής" 

90 ΓΑτερθε δὲ, πρὸ δωμάτων, ἕτεροι λαχόντες ἀΐδαν 
Βασιλέες ἡ ἱεροὶ 

Ἔντί: μεγάλα δ᾽ ἀρετὰ 
Δρόσῳ μαλθακᾷ 
ῬΡανθεῖσα κώμων ὑπὸ χεύμασιν" 

95 ᾿Ακούοντί ποι χθονίᾳ φρενὶ 

Σφὸν ὄλβον υἱῷ τε κοινὰν χάριν 
"Ενδικόν τ᾽ ᾿Αρκεσίλᾳ. τὸν ἐν ἀοιδᾷ νέων πρέ- 

πει χρυσάορα Φοῖβον ἀπύειν, 

᾿Αντιστροφὴ δ΄. 

Ἔχοντα ΠΙυθωνόθεν 

Τὸ καλλίνικον λυτήριον δαπανᾶν 

100 Μέλος χαρίεν. ἄνδρα κεῖνον ἐπαινέοντι συνε- 
, 

τοί. 
Λεγόμενον ἐρέω" 

Κρέσσονα μὲν ἁλικίας 

Νόον φέρβεται: 

Γλῶσσάν τε θάρσος τε τανύπτερος 
100 ᾿Εν ὄρνιξιν αἰετὸς ἔπλετο" 

᾿Αγωνίας δ᾽, ἕρκος οἷον, σθένος" 

93. μεγάλαν δ᾽ ἀρετὰν, 94. “Ῥανθεῖσαν ὕμνων θ᾽ ὑποχεύμασιν, 
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Ἔν τε Μοίσαισι ποτανὸς ἀπὸ ματρὸς φίλας. 
8 ,;, .) « ’ ’ 

πέφανταί θ᾽ ἁρματηλατας σοφός: 

πριν σὐξ δ΄. 
Ὅ ᾿ “-« ν᾿} ’ »“ 3᾽ ὃ 

σαι τ᾽ εἰσὶν ἐπιχωρίων καλῶν ἔσοδοι, 
Τετόλμακε. θεός τέ οἱ τὸ νῦν τε πρόφρων τελεῖ 

δύνασιν, 
1:0 Καὶ τὸ λοιπὸν ὁμοῖα, Κρονίδαι μάκαρες, 

Διδοῖτ᾽ ἐπ᾽ ἔργοισιν ἀμφί τε βουλαῖς 
ΕΣ Α Ν ΡΝ 

χειν, μὴ φθινοπωρὶς ἀνέμων 
Χειμερία καταπνοὰ δαμαλίζοι χρόνον. 

᾽ὔ ’ Ἑ: ΄ 

Διός τοι νόος μέγας κυβερνᾷ 
116 Δαίμον᾽ ἀνδρῶν φίλων. 

Ἄς ’ 3 , "-“" ’ ’ » Εὔχομαί νιν Ολυμπίᾳ τοῦτο δόμεν “γέρας ἔτι 
Βάττου γένει. 

110. λοιπὸν, ὦ Κρονίδαι ---- λοιπὸν, ἃ πλεῖστα, Κρονίδαι 
116. ἔσι 
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ἙΠΔΌΣ ἘΣ 

ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙ ᾿ΑΚΡΑΓΑΝΤΙ ΝΩ» 

“ἌΡΜΑΤΙ. 

--««»---- 

Στροφαΐ. 
Χ 

; ΤΩΣ Ι 
.-ωπιυνπώω-πῷω - -, 

! ι. 
ὨΜ“- ῳ  πῴνῳΡς - 

Χ) 

΄σ΄-ἔῸ ! Ι - 
“μ.μἫωνυν-ὥω, - ὦ -- --:,.-. 

ΜΜΜᾳῳ, 

ει; Ι Ἕ 
“μω---ο-πυ που -ὄθ 

! Ι Ἕ- 
πων -υιυ,ππω-ς-πιωω -, 

Χ ! 
Ψ“Ν ] Ξ . 
«μ᾿ --“-ῴῴν “πῴοόῳ πΠττνὺ͵ν .- 

“ΜἷἕίῖὩ ον, 

ἵ ! τ 
-,τ»΄νῷῳ -τ, 

ἢ; ΕΞ "“- 
“.“ὡ  -“΄ἷ΄π πο -πῷοὸ.ς. -, 

ΕἾ Α ΄ 

Σ τροφὴ α΄. 

᾿Ακούσατ᾽. ἢ “γὰρ ἑλικώπιδος ᾿Αφροδίτας 
Αρουραν ἢ Χαρίτων 

᾿Αναπολίζομεν, ὀμφαλὸν ἐριβρόμου 
“Χθονὸς ἀένναον προσοιχόμενοι, 

5 Πυθιόνικος ἔνθ᾽ ὀλβίοισιν ᾿Εἰμμενίδαις 
Τ]οταμίᾳ τ᾽ ̓ Ακράγαντι καὶ μὰν Ξενοκράτει 
“Ἑτοῖμος ὕμνων 

Ἁ 5 ’ Θησαυρὸς ἐν πολυχρύσῳ 
3 ϑ Ι ’ ᾿Απολλωνίᾳ τετείχισται νάπᾳ" 

4. ἐς γαὸν 
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Σ τροφὴ β΄. 

10 Τὸν οὔτε χειμέριος ὄμβρος ἐπακτὸς ἐλθὼν, 

᾿Εριβρόμου νεφέλας 
ρατὸς ἀμείλιχος, οὔτ᾽ ἄνεμοι ἐς μυχοὺς 

᾿Αλὸς ἄξοισι; παμφόρῳ χεράδι 

Γυπτόμενοι: φάει δὲ πρόσωπον ἐν καθαρῷ: 

18 Πατρὶ τεῷ, Θρασύβουλε, κοινάν τε γενεᾷ 
Λόγοισι θνατῶν 
Εὔδοξον ἅρματι νίκαν 
Κρισαίαισιν ἐν πτυχαῖς ἀπαγγελεῖ. 

Σ τροφὴ Ὑ. 

Σύ τοι σχέθων νιν ἐπιδέξια χειρὸς ὀρθὰν 

20 ΓΑ γεις ἐφημοσύναν, 

Γά ποτ᾽ ἐν οὔρεσι φαντὶ μεγαλοσθενεῖ 
’ εν 9. ’ 

Φιλύρας υἱον ὀρφανιζομένῳ ᾿ ; 

ΠΙηλεΐδᾳ παραινεῖν: μάλιστα μεν Κρονίδαν, 

Βαρυόπαν στεροπᾶν κεραυνῶν τε πρύτανιν, 

58 Θεῶν σέβεσθαι: 

"Γαύτας δὲ μή ποτε τιμᾶς 
᾿Ἁ, ’ ’; ’ ’ὔ μείρειν “γονέων βίον πεπρωμένον. 

Σ τροφὴ ὃ. 

"Ἔγεντο καὶ πρότερον ᾿Αντίλοχος βιατὰς 
Νόημα τοῦτο φέρων, 

80 Ὃς ὑπερέφθιτο πατρὸς, ἐναρίμβροτον 
᾿Αναμείναις στράταρχον Αἰθιόπων 

Μέμνονα. Νεστόρειον “γὰρ ἵππος ἅρμ᾽ ἐπέδα, 
13. ἄνεμος 18-14. ἄξε;, παμφόρῳ χεράδει Τυπτόμενον. 

21. Τάν ποτ᾽ 28. ᾿Ἐγένετο 
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ΤΠ]άριος ἐκ βελέων δαϊχθείς: ὁ δ᾽ ἔφεπεν 
Κραταιὸν ἔγχος" 

86 Μεσσανίου δὲ “γέροντος 
Δοναθεῖσα φρὴν βόασε παῖδα ὅν' 

Σ τροφὴ ε΄. 

“Χαμαιπετὲς δ᾽ ἄρ᾽ ἔπος οὐκ ἀπέριψεν: αὐτοῦ 

Μένων δ᾽ ὁ θεῖος ἀνὴρ 

Πρίατο μὲν θανάτοιο κομιδὰν πατρὸς. 
» Α ’ ’ ΄σ [ » ὦ 

40 ᾿Εδόκησέν τε τῶν πάλαι “γενεᾷ 
ε ’ 5ἦ’, ’ Ψ 

πλοτέ ν, ἔ ελώ : Οπλοτ ροισιν, ἐργον πελώριον τελεσαις 

Ὕπατος ἀμφὶ τοκεῦσιν ἔμμεν πρὸς ἀρετάν. 

Γὰ μὲν παρίκει" 
"ῶν νῦν δὲ καὶ Θρασύβουλος 

45 ΠΠατρῴαν μάλιστα πρὸς στάθμαν ἔβα. 

Σ τροφὴ ς΄. 

Πάτρῳ τ᾽ ἐπερχόμενος ἀγλαΐαν ἔδειξεν" 
Νόῳ δὲ πλοῦτον ἄγει, 
Αδικον οὔθ᾽ ὑπέροπλον ἥβαν δρέπων, 
Σοφίαν δ᾽ ἐν μυχοῖσι 1{Πιερίδων" 

60 Τίὶν τ᾽, ̓ Ελέλιχθον, εὗρές θ᾽ ὃς ἱππίας ἐσόδους. 

Μάλα γ᾽ ἁδόντι νόῳ, [Ποσειδᾶν, προσέχεται. 
ΤΓλυκεῖα δὲ φρὴν 

Καὶ συμπόταισιν ὁμιλεῖν 

Μελισσᾶν ἀμείβεται τρητὸν πόνον. 

86. βόασεν 40. ᾿Ἐδόκησέ σε 48. παρήκει. 
87. ἀπέριψεν αὐτοῦ; 50-5]. ὀργαῖς ὃς εὗρες ἵππιον εἴσοδον ἁδόντι 
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ἘΠ ΔΟΣ, ζ'. 

ΜΕΓΑΚΛΕΙ͂ ᾿ΑΘΗΝΑΙῺΩ,, 

ΤΕΘΡΙΠΠΏΩ,. 

“- ταῖρι - 

ΣτροφαΊ. 
! 

! χροςς ἔστεις 
“--.τοχιω-“- μων. «- « 

ᾳῳ 

Ι Χ ! 
“ἷ3“͵μ͵μ ψῳ - πὸ -,.- τ ς-τ οὖὺυ -- 

᾿Ψῳ} 

Ϊ 
αν ταν 

Ι 
πο ΕΒ ΊΈΕ ΞΙ 

ἉΨ 

! πο ἢ 
θδυ- υνὐυπιυπ-  -, 

! « 

“ς-τὠ«ῳ πᾷ -, 

! 
ἥτε ἢ ῳ 

ωΨψῳ “-ΦὋΠὶεςΦ:ς.  -- 

! 
--  ς 

-- τοὖὐνυ υ-  -, 

«« Μ“ΜΜ, 

Ἔπῳδός. 
᾿ς Ϊ Χ Ϊ 
πω πο π͵, ““Ππο͵ πῷν -«-. 

ἢ Ι Ι 
ψ-- πἼ|πὺῳ ΚΠ π-,,,κ,- - οω -.. - 

5 ἃ ͵ 
Ῥπ ΗΝ" Ι τῳ “-Ξ 

“ψμῳω “πω -π ψῴω -π 

Ι ! Ι! 
πὸ ς ἰῷ “πὶ “«- “Φοβὰαῳῃ», «οα΄, “( 31Δχεὠἠῳμμῳ « 

Ι! Ι! 
δππιυπ-πιυω -, 

! 
“ὧοοῳυο - - 

’ 

Σ τροφή. 

Κάλλιστον αἱ μεγαλοπόλιες ᾿Αθᾶναι 
ΤΠροοίμιον ᾿Αλκμανιδᾶν εὐρυσθενεῖ “γενεᾷ, 
Κρηπῖδ᾽ ἀοιδᾶν 

“4 
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Ἵπποισι βαλέσθαι. 
9 ν ’ ΄ , 3 ΚΑ 

5 ᾿Επεὶ τίνα πατραν, τινα δ᾽ οἶκον 
, ᾿] 9 ’ 

Ναίοντ᾽ ὀνυμάξομαι 

᾿Επιφανέστερον 

“Ελλάδι πυθέσθαι : 

᾿Αντιστροφή. 

ΤΠΠάσαισι γὰρ πολίεσι λόγος ὁμιλεῖ 

10 ᾿Ερεχθέος ἀστῶν, Απολλον, οἱ τεόν “γε δόμον. 
Πυθῶνι δίᾳ 

Θαητὸν ἔτευξαν. 
Αγοντι δέ με πέντε μὲν Ἴσθμοϊ 

Νίχαι. μία δ᾽ ἐκπρεπὴς 

16 Διὸς ᾿Ολυμπιὰς, 

Δύο δ᾽ ἀπὸ Κύῥῥας. 

Ἔπῳδός. 

εο Μεγάκλεες, ὑμαί, τε καὶ προγόνων. 
Νέᾳ δ᾽ εὐπραγίᾳ χαίρω τι" τὸ δ᾽ ἄχνυμαι, 
τθόνον ἀμειβόμενον τὰ καλὰ ἔργα" 

20 Φαντί Ε μὰν οὕτω κεν ἀνδρὶ παρμονίμαν 

Θάλλοισαν εὐδαιμονίαν 
Τὰ καὶ τὰ φέρεσθαι. 

5. τίνα τ᾽ οἶκον 15. ᾿ολυμσπίας, 

10. ᾿Ασόλλων, 20. πὰρ μονίμαν 
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ΕἸ ΔΟΣ η΄. 

᾿ΑΡΙΣΤΟΜΕΙ͂ΝΕΙ ΑΓΓΙΝΗ ΤΗΣ 

ΠΑΔΑΙΣΤῊΣ. 

---και...... 

χ Στροφαΐ. 
δ ] ἔῃ 
“μων “ ,ηἵἷᾶῳμμ““ν"νῸᾳῳ -.) 

Χ Ι! ππ - 
--.͵ιῳουπψω,ιμυυω -π 

! ! ΩΝ 
- τ -τ οὧὺὖὺ.-. 

͵ ] . 
-πωκπ-π -ωίω πὸῳω π“π- 
Ι » δ ε-ι- Ι! υ 

ὅὄ-πωωυ -,υπωυπνπιω - 
-ῷ Ἔ “οΥ ῬἫ 
.ω---πῶνκΚ“--οῊςς -ο- - ὖ --ο 
Ξ -- "ἢ - 
--ωπιυπποῳυ “-, 
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κ Γ 

Σ τροφὴ α΄. 

Φιλόφρον ᾿Ασυχία, Δίκας 
3 ’ , 
Ὁ μεγιστόπολι θύγατερ, 
Βουλᾶν τε καὶ πολέμων 
τὴ ἢν Ἁ αὸδ «ες ΄ 

χοισα τὰς κλᾷοας ὑπερτατας. 
Π Πυθιόνικον τιμὰν ᾿Αριστομένει. δέκευ. 
Τὺ γὰρ τὸ μαλθακὸν ἔρξαι τε καὶ παθεῖν 
᾿Επίστασαι καιρῷ σὺν ἀτρεκεῖ: 

4, Ἔχοισα κλαῖδας 

ομως 
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᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Τὺ δ᾽, ὁπόταν τις ἀμείλιχον 
’ 5, ’ 

Καρδίᾳ κότον ἐνελάση, 
10 Γραχεῖα δυσμενέων 

Ὑπαντιάξαισα κράτει τιθεῖς 

Ὕθβριν ἐν ἄντλῳ. τὰν οὐδὲ ΠῸορφυρίων μάθεν 
ΠᾺρ᾽ αἶσαν ἐξερεθίζων. κέρδος δὲ φίλτατον. 

᾿Ἑκόντος εἴ τις ἐκ δόμων φέροι. 

ἜΣ πῳδὸς α΄. 

15 Βία δὲ καὶ μεγάλαυχον ἔσφαλεν ἐν χρόνῳ. 
Τυφὼς Κίλιξ ἑκατόγκρανος οὔ μιν ἄλυξεν, 

ΕΔ Ν Ἁ , σ΄ κ ΄“-κ 

Οὐδὲ μὰν βασιλεὺς Γυγάντων: ὃμᾶθεν δὲ κεραυνῷ, 

όξοισί τ᾽ ᾿Απόλλωνος, ὃς εὐμενεῖ νόῳ 
»Ν Γ ἐδ Κι 9.8 3 4 

Ξενάρκειον ἔδεκτο αίῤῥαθεν ἐστεφανωμένον 

20 Υἱὸν ποίᾳ [Παρνασίδι Δωριεῖ τε κώμῳ. 

Σ τροφὴ β΄. 

Ἔπεσε δ᾽ οὐ Χαρίτων ἑκὰς 
«ε ’ ᾿ ΄- 

Α δικαιόπολις, ἀρεταῖς 

Κλειναῖσιν Αἰακιδᾶν 
Γὰ ΄“ ’ Ύ 

Θύγοισα. νᾶσος, τελέαν ὃ ἔχει 

Δόξαν ἀπ᾽ ἀρχᾶς: πολλοῖσι μὲν “γὰρ ἀείδεται 

Νικαφόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα καὶ θοαῖς 
Ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις, 

᾿Αντιστροφὴ β'. 

Γὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέτπει. 

τῷ ζ΄ι 

18. φίλτατόν γ᾽, 90. πόᾳ Παρνασσίᾳ 

18. Βίᾳ 38. Τὰ καὶ ἐν ἀνδράσιν 

“---.-. 
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Εἰμὶ δ᾽ ἄσχολος ἀναθέμεν 
30 Πᾶσαν μακραγορίαν 

ΔΛύρᾳ τε καὶ φθέγματι μαλθακῷ, 
Μὴ κόρος ἐλθὼν κνίση. τὸ δ᾽ ἐν ποσί μοι τράχον 
Ἴπτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ, νεώτατον καλῶν. 
Ἔμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ μαχανᾷ. 

᾿Ἔπῳδὸς β΄. 

Παλαισμάτεσσι "γὰρ ἐχνέων ματραδελφεοὺς, 
᾿Ολυμπίᾳ τε Θεόγνητον οὐ κατελέγχεις. 
Οὐδὲ Κλειτομάχοιο νίκαν ᾿Ἴσθμοῖ θρασύγυιον" 
Αὔξων δὲ πάτραν Μιδυλιδᾶν, λόγον φέρεις 
Τὸν, ὅν πέρ ποτ᾽ ᾿᾽Οἰκλέος παῖς ἐν ἑπταπύλοις ἰδὼν 

40 Υἱοὺς Θήβαις ἠνίξατο παρμένοντας αἰχμᾷ, 

ᾧ Φι 

Στροφὴ γ΄. 

Ὁ πότ᾽ ἀπ᾽ "Αργεος ἤλυθον 

Δευτέραν ὁδὸν ᾿Εἰπίγονοι. 
᾿Ὧδ᾽ εἶπε μαρναμένων" 

ς-ς Φυᾷ τὸ γενναῖον ἐπιπρέπει 

᾿ Ὁ Ἔν πατέρων παισὶν λῆμα. θαέομαι σαφὲς 
“ς Δράκοντα ποικίλον αἰθᾶς ᾿Αλκμᾶν ἐπ᾽ ἀσπίδος 

-3 ΝνΗωμῶντα, πρῶτον ἐν Καδμου πύλαις. 

᾿Αντιστροφὴ Υ΄. 

“ Ὁ δὲ καμὼν προτέρᾳ πάθᾳ. 
- Νῦν ἀρείονος ἐνέχεται 

60 “« Ὄρνιχος ἀγγελίᾳ 
κῶς ΤΑΝ ραστος ἥρως: τὸ δὲ οἴκοθεν 

382-385. κνίσση. τὸ δ᾽ ἐν ποσί μοι ἴσω ὙΤρέχον τεὸν 
95. ἱχνεύων Α3. εἶπε" ““ Μαρναμένων 
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"» [ Μ , Τὰ Χ 9 - - 

ςς ᾿Αντία πράξει. μόνος "γὰρ ἐκ Δαναῶν στρατοῦ, 
ςς Θανόντος ὀστέα λέξαις υἱοῦ, τύχᾳ θεῶν 
-ς ᾿Αφίξεται λαῷ σὺν ἀβλαβεῖ 

᾿Επῳδὸς γ΄. 
Ἑ ᾿ " , . Γ 5) - ι 

δῦ “«ἴΑβαντος εὐρυχόρους ἀγυιάς." τοιαῦτα μὲν 
᾿Εφθέγξατ᾽ ᾿Αμφιάρηος: χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς 

᾿Αλκμάνα στεφάνοισι βάλλω, ῥαίνω δὲ καὶ ὕμνῳ, 
’ δ“ Ἀ ’ ’ » “-“ Ξ 

Γείτων ὅτι μοι; καὶ κτεάνων φύλαξ ἐμῶν, 
ε ͵ ΑΒΘ “ . Α ἜΤ ΌΟΥ. 
Υπάντασέ τ᾽ ἰόντι "γᾶς ὀμφαλὸν παρ᾽ ἀοίδιμον, 

00 Μαντευμάτων τ᾽ ἐφάψατο συγγόνοισι τέχναις. 

Σ τροφὴ ὃ. 

Τὺ δ᾽, ἑκαταβόλε, πάνδοκον 

Ναὸν εὐκλέα διανέμων 

ΠΙυθῶνος ἐν “γυάλοις, 
Τὸ μὲν μέγιστον τόθι χαρμάτων 

ΕΥ Χ ἡ ϑ Ἁ ν ς , ’ 

05 "πασας: οἴκοι δὲ πρόσθεν ἁρπαλέαν δόσιν 
Πενταθλίου σὺν ἑορταῖς ὑμαῖς ἐπάγαγες, 
Ξ Εν ΚΣ ’ 

Αναξ. ἑκόντι δ᾽ εὔχομαι νόῳ 

᾿Αντιστροφὴ δ΄. 

Κατὰ τὶν ἁρμονίαν βλέπειν 
᾿] 9 ὦ δ ’ 

Αμφ᾽ ἕκαστον ὅσα νέομαι. 
70 Κώμῳ μὲν ἁδυμελεῖ 

Δίκα παρέστακε. θεῶν δ᾽ ὄπιν 
τρια θ Ν] ’ ΞῊ ’; ε ; ’ 

φθιτον αἰτέω, Ξέναρκες, ὑμετέραις τύχαις. 

Ἐπὶ γάρ τις ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν μακρῷ χρόνῳ, 

Πολλοῖς σοφὸς δοκεῖ πέδ᾽ ἀφρόνων 

δ2. μοῦνος ὅ4. λεῷ 66. Πενταεόλίυ 2. Ἐεινάρκει, 
δ9. Ὑσάντασεν ἰόντι 68. Κατά τιν᾽ 8. μακρῷ πόνῳ, 

ὩΣ 
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Ἔ πῳδὸς ὅ΄. 

75 Βίον κορυσσέμεν ὀρθοβούλοισι μαχαναῖς: 
Ἀ 9 9 Ἂ 59 δ - “ κ᾿ , 

Τὰ δ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἀνδράσι κεῖται, δαίμων δὲ παρίσχει, 
"Αλλοτ᾽ ἄλλον ὕπερθε βάλλων, ἄλλον δ᾽ ὑπὸ χειρῶν 
Μέτρῳ καταβαίνει. Μεγάροις δ᾽ ἔχεις “γέρας, 

΄“ ἌΝ “ “ 4.9 ἌΝ γον. ’ 

Μυχῷ τ᾽ ἐν Μαραθῶνος, Ἥρας τ᾽ ἀγῶν᾽ ἐπιχώριον 

80 Νίκαις τρισσαῖς, ᾿Αριστόμενες, δάμασσας ἔργῳ. 

Σ τροφὴ ε΄. 

Τέτρασι δ᾽ ἔμπετες ὑψόθεν 
Σωμάτεσσι. κακὰ φρονέων" 

"Γοῖς οὔτε νόστος ὁμῶς 

"Ἑπαλπνος ἐν [Πυθιάδι κρίθη, 
86 Οὐδὲ, μολόντων πὰρ ματέρ᾽, ἀμφὶ γέλως “γλυκὺς 

Ὥρσεν χάριν: κατὰ λαύρας δ᾽ ἐχθρῶν ἀπάοροι 
Πτώσσοντι, συμφορᾷ δεδωγμένοι. 

᾿Αντιστροφὴ ε΄. 

Ὁ δὲ καλόν τι νέον λαχὼν, 

“Αβρότατος ἔπι μεγάλας 
90 ᾿Εἰξ ἐλπίδος πέταται 

Ὑποπτέροις ἀνορέαις. ἔχων 
’ ’ " --᾿ 5.9 ’ ΄ 

Κρέσσονα πλούτου μέριμναν. ἐν δ᾽ ὀλίγῳ βροτῶν 
Τὸ τερπνὸν αὔξεται, οὕτω δὲ καὶ πιτνεῖ χαμαὶ, 

᾿Αποτρόπῳ “γνώμᾳ σεσεισμένον. 

᾿Επῳδὸς ε΄. 

96 ᾿Εἰπάμεροι- τί δέ τις ; τί δ᾽ οὔ τις ; σκιᾶς ὄναρ 

80. τρίταιξ, 87. δεδα  γμένοι. ---- δεδαιγρεένοι. 

Ι 
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Ἄνθρωπος. ἀλλ᾽, ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθη. 
ε » Ε 5 ΄“ ν ’ 

Λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μείλιχος 
αἰών. 

Αὔγινα, φίλα μᾶτερ, ἐλευθέρῳ στόλῳ 
Πόλιν τάνδε κόμιζε. Δὲ καὶ κρέοντι σὺν Αἰακῷ, 

100 ΠΠηλεῖ τε κἀγαθῷ Τελαμώνι, σύν τ᾽ ᾿Αχιλλεῖ. 

96. "᾿Ανόρωσοι. 99. Δι 100. κάρίστῳ 
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ΤΕΛΕΣΙΚΡΑΤΕΙ ΚΥΡΗΝΑΙΏ,, 
ὍΠΛΙΤΟΔΡΟ' ΜΏν. 

--α---- 

Στροφαΐ. 
ΝΑ Σ 

ῳωπιτ-πωωπψῳ - τι, 

! ! ᾿"- 
πω ππ- - -τἅο - -τ- 

! ! 
μων-,|!|ιἷνυπωνποωωυ -»"π-ἃ 

““ 

! Ι -- 
“΄ὧῳ πῴνμ -τ-5,---πψ-πίφμσπειὸι, 

! ! Ι!Ι Ι! “ 
--υ--- -τ-Ὸὖὔἰο -Οὧὖὖὁ  -- ------ τ ον ---.--’-. 

! ! ! Ξ- 

“͵ωοὔπω π-ὅῬἝἬΝποο πτ:Υτυουυὖυ -. -  - ὉοὺὖὦὃἜ.«-᾿ου..--.. 

Ϊ ! ! "“- 
πωωπωνπ,-πυ - - - --ὀὠὐ-.: 

! Ι ! ] ΞἸΞ 
-“. -- - -ἰ.----᾽-- -- τ- ὔὉἩ-υ. 15 

᾽Ἐπῳὸ οἵ. 
! ! 

πὰ π- Ὁ -ς ὦ. ---- - -- 

Ϊ ! Ϊ Ϊ ἘΦ 
-“,͵͵ω πο - --, --΄΄. .-. ------- -- τὺ .ὺ-.-- -- .οΟ-. 

͵ ! ! “ 
-ω -  “-π ’-- - - .τῆω. π ωω ---.---. 

Ι ! 
--΄ὼὺ -- -- ν, - - 

! ! " Ὁ 
-;ῖσῆ᾿ισ πππων π ωω “-- -- -υ-. 

"Μ ῸῺΜ 

! Ϊ - 
-ωἀιππωωπιυυ -, 
! ! Ϊ Ι͂ Ἕ 
-ὡσπ-π Ππ|͵΄-πἼἝὯρ!ᾧων πω ---,-Γ Ο----ν-.-. 
! Ψ 
-,τῳ πω π-, 

---.. ! - 

ΜΜΜΜ -““-τ-τὐι.ν. Πάνω -“ 

Στροφὴ α΄. 

᾿Εθέλω χαλκάσπιδα [Πυθιονίκαν 

Σὺν βαθυζώνοισιν ἀγγέλλων 
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Τιλεσικράτη Χαρίτεσσι Ὑεγωνεῖν, 

Ὄλβιον ἄνδρα, διωξίππου στεφάνωμα Κυράνας: 

"Γὰν ὁ χαιτάεις ἀνεμοσφαράγων ἐ ἐκ ΠΠαλίου κόλ- 

πων ποτὲ Λατοΐδας 
“Αρπασ᾽, ἔνεικέ τε χρυσέῳ παρθένον ἀγροτέραν 

δίφρῳ, τόθι νιν πολυμήλου 

Καὶ πολυκαρποτάτας θῆκε δέσποιναν χθονὸς, 

Ῥίζαν ἀπείρου τρίταν εὐήρατον θάλλοισαν οἰκεῖν. 

σι 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Ὑπέδεκτο δ᾽ ἀργυρόπεζ᾽ ᾿Αφροδίτα 
10 Δάλιον ξεῖνον, θεοδμάτων 

᾿Οχέων ἐφαπτομένα χερὶ κούφα: 

κο σφιν ἐ ἐπὶ “γλυκεραῖς εὐναῖς ἐρατὰν βάλεν αἰδῶ, 
Ξυνὸν ἁρμόζοισα θεῷ τε γάμον μιχθέντα κούρᾳ 

θ᾽ ὙὝψέος εὐρυβία, 
Ὃς Λαπιθᾶν ὑπερόπλων τουτάκις ἣν βασιλεὺς, 

ἐξ ̓ Ωκεανοῦ γένος ἥρως 

1 Δεύτερος: ὅν ποτε [Πίνδου κλεενναῖς ἐν πτυχαῖς 
Ναΐς εὐφρανθεῖσα Πηνειοῦ λέχει ἹΚρείοισ᾽ ἔτικτεν, 

ἜΣ πῳδὸς α΄. 

Ταίας θυγάτηρ. ὁ δὲ τὰν εὐώλενον 

Θρέψατο παῖδα Κυράναν: ἁ μὲν οὔθ᾽ ἱστῶν πα- 
λιμβάμους ἐφίλασεν ὁδοὺς, 

Οὔτε δείπνων οἰκοριᾶν μεθ᾽ ἑταιρᾶν τέρψιας. 

20 ᾿Αλλ᾽ ἀκόντεσσίν τε χαλκέοις 

Φασγάνῳ τε μαρναμένα κεράϊζεν ἀγρίους 

6. ἔνεγκέ τε 18. μιχθένει 
11. κοῦφα" 21. κεραΐζειν 

πον 4... 



ἙἘΠ᾽ΔΟΣ 9΄. 1338 

Θῆρας, ἢ πολλάν τε καὶ ἁσύχιον 

Βουσὶν εἰράναν παρέχοισα πατρῴαις, τὸν δὲ σύγ- 
κοῖτον λυκυν 

Παῦρον ἐπὶ “γλεφάροις 
Ὁ ὦ 3 , ΓΥ͂, Χ “δ 

2 Ὕπνον ἀναλισκοισα βέποντα προς αω. 

Στροφὴ β΄. 

Κίχε νιν λέοντί ποτ᾽ εὐρυφαρέτρας 

᾿Ομβρίμῳ μούναν παλαίοισαν 

ἼΑτερ ἐ ἐγχέων ἑκάεργος ᾿Απόλλων. 

Αὐτίκα δ᾽ ἐκ μεγάρων Χείρωνα προσέννεπε φωνᾷ: 
30 “« Σεμνὸν ἄντρον, Φιλλυρίδα. προλιπὼν, θυμὸν 

γυναικὸς καὶ μεγάλαν δύνασιν 

“ς Θαύμασον, οἷον ἀταρβεῖ νεῖκος ἄγει κεφαλᾷ, 

μόχθου καθύπερθε νεᾶνις 
“ς Ἥτορ ἔχοισα- φόβῳ δ᾽ οὐ κεχείμανται φρένες. 
“ς Τίς νιν ἀνθρώπων τέκεν ; ποίας δ᾽ ἀποσπασθεῖ- 

σα φύτλας, 

᾿Αντιστροφὴ β'. 

“ ᾽Ορέων κευθμῶνας ἔχει σκιοέντων, 
85 «« Τεύεται δ᾽ ἀλκᾶς ἀπειράντου : 

“ὋὉσία κλυτὰν χέρα οἱ προσενεγκεῖν 

“ Ἢ ῥα καὶ ἐκ λεχέων κεῖραι, μελιηδέα ποίαν :" 
"Γὸν δὲ Κένταυρος ζαμενὴς,, ἀγανᾷ χλαρὸν γε- 

λάσσαις ὀφρύϊ, μῆτιν ἐὰν 

Εὐθὺς ἀμείβετο: «“- Κρυπταὶ κλαΐδες ἐντὶ σο- 

φᾶς ΠΠειθοῦς ἑ ἱερᾶν φιλοτάτων, 

40 “Φοῖβε, καὶ ἔν τε θεοῖς τοῦτο κἀνθρώποις ὁμῶς 

3517. κεῖρεν 38. χλιαρὸν γελάξαις 
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40 

80 

“ς Αἰδέοντ᾽, ἀμφανδὸν ἀδείας τυχεῖν τὸ πρῶτον 
5... ἠδὲ 

εὐνᾶς. 

π᾿ 
“ς Καὶ γὰρ σὲ; τὸν οὐ θεμιτὸν ψεύδει θυγεῖν, 

ἐξ Ἔτραπε μείλιχος ὀργὰ παρφάμεν τοῦτον λό- 

γον. κούρας δὴ ὁπόθεν, “γενεὰν 

᾿Ἐξερωτᾷς, ὦ ὦ ἄνα: κύριον ὃς πάντων τέλος 
᾿ ΝῚ « ’, 

ςς Οἶσθα καὶ πάσας κελεύθους" 
σ΄ ᾿Ὶ 3 Ν ’ ᾿] 3, ; « 

Ὅσσα τε χθὼν ἠρινὰ φύλλ᾽ ἀναπέμπει, χῴ- 
πόσαι 

Ἔν θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖς ψάμαθοι 
Κύμασιν ῥιπαῖς τ᾽ ἀνέμων κλονέονται, χῷ τι 

μέλλει, χῴπόθεν 

"Ἔσσεται, εὖ ἢ καθορᾷς. 

Ἐ δὲ χρὴ καὶ πὰρ σοφὸν ἀντιφερίξαι, 

ς σι 

σι. σι 

σι σι 

δι ́ι 

΄ι σι 

[ σι 

Σ τροφὴ Υ. 

ςς ᾿ΒΠ!ρέω: ταύτᾳ πόσις ἵκεο βᾶσσαν 
««'Γάνδε, καὶ μέλλεις ὑπὲρ πόντου 
“ς Διὸς ἔξοχον ποτὶ κᾶπον ἐνεῖκαι. 
-ς Ἔνθα νιν ἀρχέπολιν θήσεις, ἐπὶ λαὸν ἀγείραις 
ςς Νασιώταν ὄχθον ἐς ἀμφίπεδον" νῦν δ᾽ εὐρυ-- 

λείμων πότνιά σοι Λιβύα 
ςς Δέξεται εὐκλέα νύμφαν δώμασιν ἐν χρυσέοις 

πρόφρων, ἵνα οἱ χθονὸς αἶσαν 

ἐς ον συντελέθειν ἔννομον δωρήσεται; 
« Οὔτε παγκάρπων φυτῶν νήποινον, οὔτ᾽ ἀγνῶτα 

θηρῶν. 

48. μέλλει, χῷτε πότ᾽ 50. Εἰ δέ γε χρὴ πὰρ σοφὸν 

σι 
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᾿Αντιστροφὴ Ὑ.. 

-ς Τόθι παῖδα τέξεται, ὃν κλυτὸς ᾿Ερμᾶς 
60 “« Εἰὐθρόνοις “ὥραισι καὶ Ἰ"αίᾳ, 

-ς ᾿Ανελὼν φίλας ὑπὸ ματέρος, οἴσει: 
«ς ΤΡαἱ δ᾽, ἐπι γουνίδιον κατθηκάμεναι βρέφος αὑταῖς, 
“ς Νέκταρ ἐν χείλεσσι καὶ ἀμβροσίαν στάξοισι, 

θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον. 
«ς Ζῆνα καὶ ἁγνὸν ᾿Απόλλων᾽, ἀνδράσι χάρμα φί- 

λοις ἄγχιστον, ὀπάονα μήλων, 
θ “« ᾿Αγρέα καὶ Νόμιον, τοῖς δ᾽ ᾿Αρισταῖον καλεῖν." 

“ὡς ἄρ᾽ εἰπὼν ἔντυεν τερπνὰν "γάμου κραίνειν τε- 
λευτάν: 

᾿Επῳδὸς γ΄. 

᾿ΩὨκεῖα δ᾽ ἐπειγομένων ἤδη θεῶν 

Πράξις, ὁδοί τε βραχεῖαι: κεῖνο κεῖν᾽ ἅμαρ διαί- 
τασεν, θαλάμῳ δὲ μίγεν 

Ἔν πολυχρύσῳ Λιβύας, ἵνα καλλίσταν πόλιν 
10 ᾿Αμφέπει κλεινάν τ᾽ ἀέθλοις" 

Καί νυν ἐν ΠΠυθῶνί νιν ἀγαθέᾳ Καρνειάδα 
Υἱὸς εὐθαλεῖ συνέμιξε τύχᾳ, 
Ἔνθα νικάσαις ἀνέφανε Κυράναν, ἅ νιν εὔφρων 

δέξεται 
Καλλυγύναικι πάτρᾳ 

6 Δόξαν ἱμερτὰν ἀγαγόντ᾽ ἀπὸ Δελφῶν. 

Σ τροφὴ δ΄. 

᾿Αρεταὶ δ᾽ αἰεὶ μεγάλαι πολύμυθοι: 
Βαιὰ δ᾽ ἐν μακοοῖσι ποικίλλειν, 

θ4. μάλων, 
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᾿Ακοὰ σοφοῖς" ὁ δὲ καιρὸς ὁμοίως 
Παντὸς ἔχει κορυφάν. ἔγνων ποτὲ καὶ ᾿Ιόλαον 

80 Οὐκ ἀτιμάσαντά νιν ἑπτάπυλοι Θῆβαι: τὸν, Εὐ- 
ρυσθῆος ἐ ἐπεὶ κεφαλὰν 

ἼἜἜπραθε φασγάνου ἀκμᾷ, κρύψαν ἔνερθ᾽ ὑπὸ “γᾶν 

διφρηλάτα ᾿Αμφιτρύωνος 

Σάματι., πατροπάτωρ ἔνθα οἱ Σπαρτῶν ξένος 
Κεῖτο. λευκίπποισι Καδμείων μετοικήσαις ἀνγυιαῖς. 

᾿Αντιστροφὴ δ. 

Τέκε οἷ καὶ Ζηνὶ μιγεῖσα δαΐφρων 
8ῦ ᾿Εν μόναις ὠδῖσιν ᾿Αλκμήνα 

Διδύμων κρατησίμαχον σθένος υἱῶν. 
Κωφὸς ἀνήρ τις, ὃς Ἡρακλεῖ στόμα μὴ παρα- 

βάλλει, 

Μηδὲ Διρκαίων ὑδάτων ἀναμέμναται, τά νιν θρέ- 
Ψαντο καὶ ᾿Ιφικλέα' 

Τοῖσι τέλειον ἐπ᾽ εὐχᾷ κωμάσομαί τι παθὼν ἐσ- 

λόν. Χαρίτων κελαδεννᾶν 

90 Μή με λίποι καθαρὸν φέγγος. Αὐγίνᾳ τε γὰρ 
Φαμὶ Νίσου τ᾽ ἐν λόφῳ τρὶς δὴ πόλιν τάνδ᾽ εὐ- 

κλείξαι, 

Ἔ πῳδὸς δὅ΄. 

Σιγαλὸν ὦ ἀμαχανγίαν ἔργῳ φυγών" 

Οὕνεκεν, εἰ φί λος ἀστῶν, εἴ τις ἀντάεις, τό Ὑ ἐν 

ξυνῷ πεποναμένον εὖ 
Μὴ, λόγον βλάπτων ἁλίοιο "γέροντος, κρυπτέτω. 

9ὅ Κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν ἐχθρὸν 

88. ἀεὶ μέμναται, -- ἀὲ μέμναται, 9]. εὐκλέιξεν 
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ΤΠαντὶ θυμῷ σύν Ὑε δίκᾳ καλὰ ῥέζοντ᾽ ἔννεπεν. 
Τ]λεῖστα νικάσαντα σε καὶ τελεταῖς 
ἱὩρίαις ἐν Παλλάδος εἶδον, ἄφωνοί θ᾽ ὡς ἑκάστα 

φίλτατον 
Παρθενικαὶ πόσιν ἢ 

100 Υἱὸν εὔχοντ᾽, ὦ ελεσίκρατες, ἔμμεν, 

Σ τροφὴ ε΄. 

᾽ν ὈὈὐλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου 
Τὰς ἀέθλοις, ἔν τε καὶ πᾶσιν 

᾿Επιχωρίοις. ἐμὲ δ᾽ ὧν τις, ἀοιδᾶν 

Δάίψαν ἀκειόμενον. πράσσει χρέος αὖτις ἐγεῖραι 
106 Καὶ παλαιὰ δόξα τεῶν προγόνων: οἷοι Λιθύσ- 

σας ἀμφὶ γυναικὸς ἔβαν 
Ἴρασα πρὸς πόλιν, ᾿Ανταίου μετὰ καλλίκομον 

μναστῆρες ἀγακλέα κούραν': 

"Γὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον 

Συύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων, ἐπεὶ θαητὸν 

εἶδος 

᾿Αντιστροφὴ ε΄. 

"Ἔπλετο: χρυσοστεφάνου δὲ οἱ Ἥβας 
110 Καρπὸν ἀνθήσαντ᾽ ἀποδρέψαι 

ΓΕ θελον. πατὴρ δὲ, θυγατρὶ φυτεύων 
Κλεινότερον “γάμον, ἄκουσεν Δαναόν ποτ᾽ ἐν ΓΑρ- 

ει, ᾿ 

Οἷον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι. 
πρὶν μέσον ἅμαρ ἑλεῖν, 

96. σύν σε δίκᾳ 103. οὖν 
102. καὶ σπάντεσσ᾽ 108. παλαιῶν 
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᾿Ὠκύτατον γάμον. ἔστασεν γὰρ ἅπαντα χορὸν 
πὰρ τέρμασιν αὐτίκ᾽ ἀγῶνος: 

116 Σὺν δ᾽ ἀέθλοις ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶν, 
ΑΙ [: ε ’ Φ“ ’ 

ντινα σχήσοι τις ἡρώων, ὅσοι “γαμβροί σφιν 
ἦλθον. 

᾿Επῳδὸς ε΄. 

Οὕτω δ᾽ ἐδίδου Λίβυς ᾿ἁρμόζων κόρᾳ 
Νυμφίον ἄνδρα: ποτὶ γραμμᾷ μὲν αὐτὰν στᾶσε 

κοσμήσαις, τέλος ἔμμεν ἄκρον" 
Εἶπε δ᾽ ἐν μέσσοις, ἀπάγεσθαι, ὃς ἄν πρῶτος 

θορὼν 
190 ᾿Αμφί οἱ ψαύσειε πέπλοις. 

ἜΣνθ᾽ ᾿Αλεξίδαμος, ἐπεὶ φύγε λαιψηρὸν δρόμον. 
Παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν 

ἤΔ γεν ἑἱππευτᾶν Νομάδων δι’ ὅμιλον. πολλὰ 
δ᾽ οἱ κεῖνοι δίκον 

Φύλλ᾽ ἔπι καὶ στεφάνους: 
190 Πολλὰ δὲ πρόσθεν πτερὰ δέξατο νικᾶν. 

114. χορὸν ἐν τέρμ. 1298. πολλά μιν κεῖνοι 
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ἙΓΔΛΟΣ ὦ. 

ἽΠΠΟΚΛΕ,Α, ΘΕΣΣΑΛΩΣ 

ΠΑΙΔΙ ΔΙΑΥΛΟΔΡΟ' ΜΩ,. 

----»-- 

Στροφαΐ. 
Χπ-π| -- 
“͵ὼὐσυσπυωσπωυ, 

Ὁ Ξε, Ϊ Ϊ Ὁ 
ω-ωπωωπωπ,που.-- --.ο -, 

! ! 
αῥΨῇ' τι ῷῳ “τῳ “-“ὋἘΠιΨἔἕἔἕΨΠἔἘΕω͵σ“ Ων - 

ὉἉΨ ““, 

“ἢ τ Σ ! ! ΨῚ 
-.π -- -- -«-νκνπυ.-π πππωπι,.---ὄὦ..--. -, 

᾿ εὐ ' Ι τ: 
ω πτ Ὸῳ- -««ῳ πιῴφπῳ 

Ϊ ΞΞΞ: ὦ Ὁ 
ωω-πωυπωπωπππω -, 19 

Ἔπῳδοί. 
- δε τ ξ. ἢ « 

-πωωππιπω.οπ-πυ- 
] -» 

συ πω, 
ἘΞ} Ὲ ΙΪ ] Ι να 
πὸ τὰ τ σὰς ὦ ὡὉ’ὋπΦΠ.πῷὸ  ῳ “-  “ »ἷἣἦἢῇ « 

! Ι ! Μ 
-“,κπκιωπωω.π πω “-, 

! Ϊ - 
-ἀἋἹἦΟπυπωωπώσπτυ; 

Ξ- ἢ ! Ι Ὁ 
-χτἰυὐυπιυπυ,πωπ πω -, 8 

ἊΣ κ ͵ 

τροφὴ α. 

Ὀλβία Λακεδαίμων, 
Μάκαιρα Θεσσαλία: πατρὸς δ᾽ ἀμφοτέραις ἐξ ἑνὸς 
᾿Αριστομάχου γένος ΕΣ βασιλεύει. 

ἡ" κομπέω παρὰ καιρόν. : ἀλλά με [Πυθώ τε καὶ 

τὸ [Πελινναῖον ἀπύει 

᾿Αλεύα τε παῖδες, ᾿Ιπποκλέᾳ θέλοντες 

᾿Αγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτὰν ὅπα: 

1. Λακεδαῖμον" 4, τί, 
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᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Τεύεται γὰρ ἀέθλων, 

Στρατῷ τ᾽ ἀμφικτιόνων ὁ [Παρνάσιος αὐτὸν μυχὸς 
Διαυλοδρομᾶν ὕπατον παίδων ἀνέειπεν. 

10 ΓΑΛπολλον, (γλυκὺ δ᾽ ἀνθρώπων τέλος ἀρχά τε, 

δαίμονος ὀρνύντος. αὔξεται.) 

ὋὉ μέν που τεοῖς γε μήδεσι τοῦτ᾽ ἔπραξεν, 
Χ ι Α 3 ΄, 3 »: 

Γὸ δὲ συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς, 

᾿ΕΝΠπῳδὸς α΄. 

᾿Ολυμπιονίκα δὶς ἐν πολεμαδόκοις 
ἼΑρεος ὅπλοις" 

1ὅ Ἔθηκε καὶ βαθυλείμων᾽ ὑπὸ Κύῤῥας ἀγὼν 

Πέτραν κρατησίποδα Φρικίαν. 

ἝἝσποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν 
5 ς ’ὔ Ψ ΄ “ 5 ΄- ’ 

Ἐΐν ἁμέραις ἀγάνορα πλοῦτον ἀνθεῖν σφίσιν" 

Σ τροφὴ β΄. 

Γῶν δ᾽ ἐν “Ελλάδι τερπνών 

20 Λαχόντες οὐκ ὀλύίγαν δόσιν, μὴ φθονεραῖς ἐκ θεῶν 

Μετατροπίαις ἐπικύρσαιεν: θεὸς εἴη 
ὌΠΑ, ’ ; ὃ , δὲ ΜΔ 3 Ἀ ᾿ νι Ἂ 

πήμων κέαρ. εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ 

γίγνεται σοφοῖς, 
Ὃ “Δ ν “ δώ 3 “ ’ 

ς ἂν χερσιν ἢ ποόωὼν ἀρετᾳ Κρατησαις. 

ὰ μέγιστ᾽ ἀέθλων ἕλη τόλμᾳ τε καὶ σθένει. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 
ΙΝ ’  Α ᾿Ὶ 

55 Καὶ ζώων ἔτι νεαρὸν 

8. ᾿Αμφικτυόνων ὁ Παρνάσσιος 18. Οὐλυμσιονίκα 
11. σεοῖσι μήδεσι τοῦτ᾽ ἔπραξε" 14-15. ὅπλοισιν" θῆκε 
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ΚΚατ᾽ αἶσαν υἱὸν ἴδη τυχόντα στεφάνων [Πυθίων- 
- , - Ν “, ἘΉΠΣῚ κι 3. κι 
Ο χάλκεος οὐρανὸς οὔποτ᾽ ἀμβατὸς αὐτῷ, 

Ὅσαις δὲ βροτὸν ἔθνος ἀγλαΐαις ἁπτόμεσθα. 
περαίνει πρὸς ἔσχατον 

Πλόον. ναυσὶ δ' οὔτε πεζὸς ἰὼν ἂν εὕροις 
80 -ς Ὑπερβορέων ἀγῶνα θαυματὰν ὁδόν" 

ΠΕ  υδὸς, κ΄ 
ΠᾺαρ᾽ οἷς ποτὲ [Περσεὺς ἐδαίσατο λαγέτας. 
Δώματ᾽ ἐσελθὼν, 

Κλειτὰς ὄνων ἑκατόμβας ἐπιτόσσαις θεῷ 
“Ρέζοντας: ὧν θαλίαις ἔμπεδον 

36 Εἰὐφαμίαις τε μάλιστ᾽ ᾿Απόλλων 
Χαίρει. “γελᾷ θ᾽ ὁρῶν ὕβριν ὀρθίαν κνωδάλων: 

Σ τροφὴ Ὑ.. 

Μοῖσα δ᾽ οὐκ ἀποδαμεῖ 
Τρόποις ἐπὶ σφετέροισι, παντᾶ δὲ χοροὶ παρ- 

θένων. 
Λυρᾶν τε βοαὶ. καναχαί τ᾽ αὐλῶν δονέονται, 

, ,’ ’ ο» ’ “9 ’ 

40 Δάφνᾳ τε χρυσέᾳ κόμας ἀναδήσαντες εἰλαπινά- 

ζοισιν εὐφρόνως" 

Νόσοι δ᾽ οὔτε “γῆρας οὐλόμενον κέκραται 

Ἵερᾷ “γενεᾷ, πόνων δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ΄. 

Οἰκέοισι, φυγόντες 
Ὑπέρδικον Νέμεσιν. θρασείᾳ δὲ πνέων καρδίᾳ 

91. οὔπω ἀμξατὸς αὐτοῖς. 80. ἐχυμαστὰν 
28. βρότεον 86. ὀρέιἂν 

« Ε.]} 3. 
29. εὕροις ἄν 40. εἰλαπινάζουσιν 
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45 Μόλεν ΠΕΣ ποτὲ παῖς, (ἁγεῖτο δ᾽ ̓ Αθάνα,) 
Ἔς ἀνδρών μακάρων ὅμιλον, ἔπεφνέν τε Γοργόνα, 

καὶ ποικίλον κάρα 

Δρακόντων φόβαισιν ἤλυθε νασιώταις 
Λίθινον θάνατον φέρων: ἐμοὶ δὲ θαυμάσαι. 

᾿Επῳδὸς γ΄. 

Θεῶν τελεσάντων, οὐδέν ποτε φαίνεται 

80 ἜΣ μμεν ἄπιστον. 
Κ ’ [2 Α, δ 39 57 Α ὦπαν σχάσον, ταχὺ δ᾽ ἄγκυραν ἔρεισον χθονὶ 
ΠΡρώραθε. χοιράδος ἄλκαρ πέτρας" 

᾿Εν γκωμίων “γὰρ ἄωτος ὕμνων 
Ἐπ᾿ ἄλλοτ᾽ ἄλλον, ὥς τε μέλισσα, θύνει λόγον. 

Στροφὴ ὃ. 

δ "Ελπομαι δ᾽, ᾿Ε φυραίων 

ὍὌκπ᾽ ἀμφὶ 1Πηνεϊὸν “γλυκεῖαν προχεόντων ἐμὰν, 
Ν τὶ ; 5» ἈΝ “ ἊΝ " - 

"Γὸν ἽἽπποκλέαν ἔτι καὶ μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς, 

ἽἝκατι στεφάνων, θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν 

καὶ παλαιτέροις, 
τ, " , , κ ν 

Νέαισίν τε παρθένοισι μέλημα. καὶ γὰρ 
ε ’ ε ’ ΕΣ » 4 ’ 

θ0 ᾿τέροις ἑτέρων ἔρως ἔκνιξέ “γε φρένας" 

᾿Αντιστροφὴ ὅ΄.. 

Γών δ᾽ ἕκαστος ὀρούει 

Τυχών κεν. ἁρπαλέαν σχέθοι φροντίδα τὰν πὰρ 

ποδὸς: 

"Γὰ δ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν ἀτέκμαρτον προνοῆσαι. 

Πέποιθα ξενίᾳ προσανέϊ Θώρακος, ὅς περ ἐμὰν 
ποιπνύων χάριν 

3 

δ4, ὧτε 58. ἔν τὲ παλ. 60. ὑσέχνισε φρένας, 
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ο6 ΓΤ όδ᾽ ἔζευξεν ἅρμα Τ]Περίδων τετράορον. 
Φιλέων φιλέοντ᾽, ἄγων ἄγοντα προφρόνως. 

Ἢ πῳδὸς δὅ΄. 

ΠΕειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει, 
Καὶ νόος ὀρθός. 
᾿Αδελφεοὺς ἅμ᾽ ἐπαινήσομεν ἐσλοὺς, ὅτι 

10 ὙΨοῦ φέροντι νόμον Θεσσαλῶν 

Αὔξοντες- ἐν δ᾽ ἀγαθοῖσι κεῖται 

Πατρώϊαι κεδναὶ πολίων κυβερνάσιες. 

69. ᾿Αδελφεοὺς δέ τ᾽ ἐσ. 71 κεῖνται 
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ΘΡΑΣΥΔΑΙἊΩ, ΘΗΒΑΙΏῺ,Σ, 

ΠΑΙΔΙ ΣΤΑΔΙΕΙ͂Ν. 

- τ α»»--- 

Σ τροφαί. 
! ! γ’.Ξ 

“-ν ὦ πὶ ϑὍροὁὌὄἕύτας λ χοἰ τ 

] ! Χ Ϊ ἜΣΣΝΣ ! . 
πον «- ᾿Ξ, -- Δ δ ππΠᾳΠ “ὦὖΦ ὀΦΘ δ τ σον 

Ι Χχ 
᾿Ξ" πῶς ] . 
αι ἑῷ -π ὰ» λῳ ὡὼὉ΄ΠῸ τ δι νΝ δΚἐου..«ἐν 

Χ 

δον νον, ὁ Χ ΄“΄-- Ι Ὁ 
π͵ωω͵ππιυ.-π-π ππππιιωσπιυυ -, 

Ῥω, 

τ ] ! ! , 
9. -“““- ᾳῳ- ΄᾿΄ὰωουωἀπωπ πώ -πὸῷῶο  -,ΦἉ 9 

! : δ ἴθ. 
ἙἘπῳδοῖ. ᾿ 

' 
ΙΪ 
-ψω -πῶω - --, 

᾿ς 

ἤΣ Σ ! Ε- 

τ τ, στ τ νυ 

! ! Ξ 

..υω-π ωυωπωππ-πυ -- 
! 

Ε ! ! "25--:: 
δωπω-πωππωνω - 

" 

᾿ 
᾿ 

---τπωποωυππι.-ῷ. -, 
Χ 

“- ! ! ῳ. 

-ωπι πω σπυ, ΓῚ } 

Σ τροφὴ α΄. 

Καδμου κόραι. Σεμέλα μὲν ̓ Ολυμπιάδων ἀγυιᾶτις, 
᾿ΙἝνώ τε Λευκοθέα ποντιᾶν ὁμοθάλαμε Νηρηΐδων, 

Ἴπτε σὺν Ἡρακλέος ἀριστογόνῳ 
Ματρὶ πὰρ Μελίαν, χρυσέων ἐς ἄδυτον τριπόδων 

6 Θησαυρὸν, ὃν περίαλλ᾽ ἐτίμασε Λοξίας, 

2. ᾿Ινὼ δὲ 4. Ματέρι 
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᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Ἰσμήνιον δ᾽ ὀνύμαξεν, ἀλαθέα μαντίων θῶκον. 
Ὦ παῖδες Δρμονίας, ἔνθα καί νυν ἐπίνομον ἡρωΐδων 
Στρατὸν ὁ ὁμηγυρέα καλεῖ συνίμεν, 

Ὄφρα Θέμιν ἱερὰν ΠΠυθώνά τε καὶ ὀρθοδίκαν 
10 Γᾶς ὀμφαλὸν κελαδήσετ᾽ ἄκρᾳ σὺν ἑσπέρᾳ, 

Ἔπῳδὸς α΄. 

Ἑ;πταπύλοισι Θήβαις 
Χάριν  ἀγώῶνί τε Κίῤῥας, 
Ἔν. τῷ Θρασυδαῖος ἔμνασεν. ἑστίαν 
Τρίτον ἐ ἐπὶ στέφανον πατρῴαν βαλὼν, 

ι6 Ἔν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα 
Νικών, ξένου Λάκωνος ᾿Ορέστα- 

Σ τροφὴ β΄. 

Τὸν δὴ. φονευομένου πατρὸς, ᾿Αρσινόα Κλυται- 
: 

μνήστρας 
Χειρῶν ὕπο κρατερᾶν ἐκ δόλου τροφὸς ἄνελε δυσ- 

πενθέος, 
Ὁπότε Δαρδανίδα κόραν Πριάμου 

90 Κασσάνδραν πολιῷ χαλκῷ σὺν ᾿Α γαμεμνονίᾳ 
Ψυχᾷ πύόρευσ᾽ ᾿Αχέροντος ἀκτὰν παρ᾽ εὔσκιον 

᾿Αντιστροφὴ β' 

ΝΝηλὴς “γυνά. πότερόν νιν ἄρ᾽ ᾿Ιφιγένει᾽, ἐπ’ Εὐύ- 
’ 

ρίπῳ 

6. μαντεῖον 14, Τρίτος 
10, χελαδῆτε 31. πόρεν 

Κ 
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Σφαχθεῖσα τῆλε πάτρας, ἔκνισεν βαρυπάλαμον 
ὄρσαι χόλον : 

Ἢ ἑτέρῳ λέχεϊ ἙΑΡΕΕΟΠΕΥ͂ΘΗΝ 
95 "Βννυχοι πάραγον κοῖται; τὸ δὲ νέαις ̓ἀλόχοις 

"Ἔχθιστον ἀμπλάκιον, καλύψαι τ᾽ ἀμάχανον 

᾿Επῳδὸς β΄. 

᾿Αλλοτρίαισι γλώσσαις" 
ἹΚακολόγοι δὲ πολῖται. 

ἼἜσχει τε “γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον" 
80 Ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων, ἄφαντον βρέμει. 

Θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως ᾿Ατρεΐδας 

Ἵκων χρόνῳ κλυταῖς ἐν ᾿Αμύκλαις, 

Σ τροφὴ Ὑ΄. 

Μάντιν τ᾽ ὄλεσσε κόραν, ἐπεὶ ἀμφ᾽ ᾿Ελένᾳ πυ- 

ρωθέντων 

Πρώων ἔλυσε δόμους πε ὁ δ᾽ ἄρα γέ- 
ροντα ἕένον 

8 Σ τρόφιον ἐξίκετο, νέα κεφαλὰ, 

Παρνασοῦ πόδα ναίοντ᾽- ἀλλὰ χρονίῳ σὺν ἴΑρει 
ΠΕέφνεν τε ματέρα, θῆκέ τ᾽ Αἴγισθον ἐν φοναῖς. 

᾿Αντιστροφὴ γ΄. 

Ἢ ῥ᾽. ὦ φίλοι. κατ᾽ ἀμευσιπόρων τριόδων ἐδι-- ῥ» ὦ φίλοι, μ βὼν τρ 
ναθην, 

᾿Ορθὰν κέλευθον ἰὼν τὸ πρίν: ἤ μέ τις ἄνεμος 
ἔξω πλόου 

928. ἔκνισε 85. ἐξίκετο νέᾳ κεφαλᾷ, 
94. λέχει δαμαλιζομέναν 86. Παρνασσοῦ ... ἀλλά γε χρόνῳ 
20, ᾿Εννύχιοι 82, Ἰκὼν 88. ἀμευσίπορον τρίοδον 

; 
μ᾿ 

' 
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“0 ἜἜβαλεν, ὡς ὅτ᾽ ἄκατον εἰναλίαν. 
- Ἁ κ Ἁ " “ΟΦ ’ 

Μοῖσα, τὸ δὲ τεὸν, εἰ μισθῷ ῥα συνέθευ παρέχειν 
ΝῚ ε ΄ Μ᾿ ϑυ Ψ ’ 

Φωνὰν ὑπάργυρον, ἄλλα “γ᾽ ἄλλοις ταρασσέμεν, 

᾿Επῳδὸς γγ. 

ΞῊ πατρὶ Ἠυθονίκῳ 

Τό γέ νυν, ἢ Θρασυδαίῳ, 
45 Τῶν εὐφροσύνα τε καὶ δόξ᾽ ἐπιφλέγει: 

Τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι 

᾿Ολυμπίας ἀγώνων πολυφάτων 
ἜἜσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις, 

Σ τροφὴ δ. 

Πυθοῖ τε γυμνὸν ἐπὶ στάδιον καταβάντες ἤλεγξαν 
ε , Ν " ’ ’, ς , 

80 λλανίδα στρατιὰν ὠκύτατι. θεόθεν ἐραίμαν 

καλῶν, 
Ἁ ᾿ 9 ΄ ; 

Δυνατὰ μαιόμενος ἐν ἁλικίᾳ" 
ΒΞ κι "Γ , Εὐτι α κ , ’ 

Τῶν “γὰρ ἂμ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακροτέρῳ 
Ὄλβῳ τεθαλότα, μέμφομ᾽ αἶσαν τυραννίδων ͵ ρ -ς 

᾿Αντιστροφὴ δ΄. 

[Ξυναῖσί τ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖς τέταμαι, (φθονεροὶ δ᾽ ἀ- 
μύνονται.) 

΄ ΕΣ Ε) ε Α ε ΄ ’ . 

ὅ6 Τὰν εἴ τις ἄκρον ἑλὼν, ἁσυχᾶ τε νεμόμενος. αἱ- 
νὰν ὕβριν 

᾿Απέφυγεν, μέλανος ἂν ἐσχατιὰν 

41. μισθῷ συνέθευ 47. ᾿Ολυμπίᾳ τ᾽ 48. Ἔχον 
43. ἄλλοτ' ἄλλα χρὴ ταρασσέμεν. 49. γυμνοὶ 53. ἀνὰ 
48. Πυδιονίκω 56. μέλανος ἀν᾽ 

854-55. Ἐυναῖσι δ᾽... «πέταμαι. φθονεροὶ δ᾽ ἀμύνοντ᾽ ἄ- 
σα. εἴ τις... ὥσυχά τε 
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Καλλίονα θανάτου τ᾽ ἔσχε, "γλυκυτάτᾳ “γενεᾷ 
Εἰὐώνυμον κτεάνων κρατίσταν χάριν πορών' 

᾿Ἔπῳδὸς ὅ΄. 

ἽἍ τε τὸν ᾿Ιφικλείδαν 
60 Διαφέρει Ἰόλαον. 

Ὑμνητὸν ἐόντα, καὶ Κάστορος βίαν, 

Σέ τε, ἄναξ ΠΠολύδευκες, υἱοὶ θεῶν, 

Τὸ μὲν, παρ᾽ ἅμαρ, ἕδραισι Θεράπνας, 
Γὸ δ᾽ οἰκέοντας ἔνδον ᾿Ολύμπου. 

δ7. ϑάνατον ἔσχεν, 

᾿ΩΩ 
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ΕΓΔΟΣ .β΄. 

ΜΙ ΔΑ, ᾿ΑΚΡΑΓΑΝΤΊΝΩΝ 

ΑΥ̓ΛΗΤΗΣ 

τ ταῖν. 

Στροφαΐί. 
Ι ᾿ 

-“--ὧὧο  -Οὧὖυ .,..--ττ-.-υ.ν.-. 

͵ 
“τ - οὧὧὧοὖὖν ..-,.---ττοο- ..--. 

! ! Ϊ Ἕ“ 
-“ππωωπῊνῳω -, -- του ---- -----. 

͵ ισ 
ψΜῳ“φψ᾿ὰῷὋοὸῤὴ».  -͵,..““-τψσπψνς, - 

Ϊ Ι ΠῚ - 
5.-. - πων π π πω “π-π -π-π--ὖ-, 

͵ Ϊ ! ῳ 
“το πτν --.--,: - . ----- .ς-ς.ς-ς-. 

͵ Ϊ Μ 
“»ἰκμ “  6«ῳμ -, .--οἘὁὦὃᾳἕ.ἅ»Ὕ-. 

ὉἉΜὮ 

͵ ͵ Ϊ 
-“ἢὉπ πττο .--- --νο.ὔ.-----. 4 

ΔΜ 

Σ τροφὴ α΄. 

Αἰτέω σε, φιλάγλαε, καλλίστα βροτεᾶν πολίων, 
Φερσεφόνας ἕδος, ἅ τ᾽ ὄχθαις ἔπι μηλοβότου 
Ναίεις ᾿Ακράγαντος ἐδδματον κολώναν, ὦ ἄνα, 
ἽΛαος ἀθανάτων ἀνδρῶν τε σὺν εὐμενίᾳ 
Δέξαι στεφάνωμα τόδ᾽ ἐκ [Πυθῶνος εὐδόξῳ Μίδα, 
Αὐτόν τέ νιν, Ἑλλάδα νικάσαντα τέχνᾳ; τάν ποτε 
Παλλὰς ἐφεῦρε, θρασειᾶν Τ᾽οργόνων 
Οὔλιον θρῆνον διαπλέξαισ᾽, ᾿Αθάνα, 

Σ τροφὴ β. 

Τὸν παρθενίοις ὑπό τ᾽ ἀπλάτοις ὀφίων κεφαλαῖς 
10 "Δὲῖε λειβόμενον δυσπενθέϊ σὺν καμάτῳ, 

Περσεὺς ὁπότε τρίτον ἄνυσσεν κασιγνητᾶν μέρος. 
2. μαλοβότου 11. ἄνυσεν 

ὃν 
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Εἰναλίᾳ Σερίφῳ λαοῖσί τε μοῖραν ἄγων. 

Ἤτοι, τό τε θεσπέσιον Φόρκοιο μαύρωσεν “γένος; 
Λυγρόν τ᾽ ἔρανον ΠΠολυδέκτᾳ θῆκε ματρός τ᾽ ἔμ- 

πεδον 
1 Δουλοσύναν τό τ᾽ ἀναγκαῖον λέχος: 

Εὐπαράου κρᾶτα συλάσαις Μεδοίσας, 

Α ΄ 

Σ τροφὴ Ὑ. 

Υἱὸς Δανάας, τὸν ἀπὸ χρυσοῦ φαμὲν αὐτορύτου 
ΕΣ Ε ἌΡ» . ᾿ , », Ψ 
Ἔμμεναι. ἀλλ᾽, ἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων 

᾽ ΦΘΕΨ [, 9 ἴω ΄ Η ’ ;» Ν 

Ἐῤῥύσατο, παρθένος αὐλῶν τεὔῦχεπαμφωνον μέλος, 

20 "Ὄφρα τὸν Εϊὐρυάλας ἐκ καρπαλιμᾶν “γενύων 
Χριμφθέντα σὺν ἔντεσι μιμήσαιτ᾽ ἐρικλάγκταν 

γόον. 
Ἐζρεν θεός: ἀλλά νιν εὑροῖσ᾽ ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν, 

᾽Ωνόμασεν κεφαλᾶν πολλάν νόμον; 

Εὐκλεᾶ λαοσσόων μναστῆρ᾽ ἀγώνων, 

Σ τροφὴ δὅ΄. 

95 Λεπτοῦ διανισσόμενον χαλκοῦ θαμὰ καὶ δονάκων, 
"οὶ παρὰ καλλιχόρῳ ναίοισι πόλει Χαρίτων, 

Καφισίδος ἐν τεμένει, πιστοὶ χορευτᾶν μάρτυρες. 
“ ’ὔ’ »,. 9 5. ’ 5 ; 

Εἰ δέ τις ὄλβος ἐν ἀνθρώποισιν, ἄνευ καμάτου 
5» Ψ Ψ 9 ’ ’ “' ’ 

Οὐ φαίνεται: ἐκ δ᾽ ἐτελεύτασέν νιν ἦτοι σάμερον 
80 Δαίμων. τό γε μόρσιμον οὐ παρφυκτόν: ἀλλ᾽ ἔ- 

σται χρόνος 
Οὗτος, ὃ καί τιν᾽ ἀελπτίᾳ βαλὼν 
"Ἔμπαλιν γνώμας, τὸ μὲν δώσει, τὸ δ᾽ οὔπω. 

18. Φόρκο ἀμαύρωσεν 95. 9᾽ ἅμᾳ 
28, πολλῶν 99, δὲ φελευτάσει νιν ἤτοι 



ΠΙΝΔΑῬΡΟΥ ΝΕΜΕΟΝΙΓΚΑΙ. 

ἘΤ ΔῸΣ αἱ. 

ΧΡΟΜΙΏ, ΑΥΤΝΑΙ Ως 

ἽΠΠΟΙΣ. 

-- ὦ - πσ ςπυ. -, 
Ι ; Ὁ λιτὰ 
-.͵ιωπωνπωυυπ π πῳὖῳκΚπ-π-- - -. 
Ι ! ! Ι ἢ ἔυ τυ 
--ο--- -- --«ὺ κσ-πἰωω ποτ -- -- -΄-πτὦ“-,., -- πω πΚπ----ὸο- 

᾽Ἔπῳδοί. 
᾿ 

΄- Ι " Ὁ 
μχ“.ωππ πππω πππ πο ωπουπ- ς--υ π-, 
᾿ ἢ ΝΣ 
-,ὡω-  ωὧωσπωυ - πἰ πὸ -ὀ--.-.-, 
ἢ ! ! μα" 
-.-- τ .--οειπυ πω -π -π- το π- πο πυ- 

Ι ! ! ἥν δε, 
-“πωπππωυωπππωυπ---υ-, 3 

κ [2 

Σ τροφὴ α΄. 

ΓΑΜπκευμα σεμνὸν ᾿Αλφεοῦ, 
Κλεινᾶν Συρακοσσᾶν θάλος, ᾿Ορτυγία, 
Δέμνιον ᾿Αρτέμιδος, 
Δάλου κασιγνήτα, σέθεν ἁδυεπὴς 

Ὕμνος ὁρμᾶται θέμεν 
Αἶνον ἀελλοπόδων μέγαν ἵππων, Ζηνὸς Αἰτναίου 

ἄριν" 
Ἅρμα δ᾽ ὀτρύνει Χρομίου ΝΝεμέα θ᾽ ἔργμασιν νι- 

καφόροις ἐγκώμιον ζεῦξαι μέλος. 
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᾿Αντιστροφὴ α. 

᾿Αρχαὶ δὲ βέβληνται θεῶν 
Κ "κ Ἁ “ ὃ Ἀ [ῳ "ὦ - 

εἰνου συν ἀνόρος δαιμονίαις αρεταις. 

10 Ἔστι δ᾽ ἐν εὐτυχίᾳ 

ΠΙανδοξίας ἄκρον: μεγάλων δ᾽ ἀέθλων 
Μοῖσα μεμνᾶσθαι φιλεῖ. 
ΝΣ “ἀν “ς᾽ “» ἌἊ, 4 Ν Ὀ ’ 

πεῖρέ νυν ἀγλαΐαν τινὰ νάσῳ, τὰν ᾿Ολύμπου 
δεσπότας 

Ζεὺς ἔδωκεν Φερσεφόνᾳ, κατένευσέν τέ οἱ χαίταις. 
ἀριστεύοισαν εὐκάρπου χθονὸς 

᾿Ἔπῳδὸς α΄. 

15 Σικελίαν πίειραν ὀρθώσειν κορυφαῖς πολίων ἀ- 
φνεαῖς- 

"Ὥπασε δὲ Κρονίων πολέμου μναστῆρά οἱ χαλκεν- 
, 

τέος 
Λαὸν ἵππαιχμον, θαμὰ δὴ καὶ ᾿Ολυμπιάδων φύλ- 

λοις ἐλαιᾶν χρυσέοις 
Μιχθέντα. πολλῶν ἐπέβαν καιρὸν, οὐ Ψεύδει 

βαλών: 

Σ τροφὴ β΄. 

"ἕσταν δ᾽ ἐπ᾽ αὐλείαις θύραις 
20 ᾿Ανδρὸς φιλοξείνου καλὰ μελπόμενος, 

Ἔνθα μοι ἁρμόδιον 
Δεῖπνον κεκόσμηται, θαμὰ δ' ἀλλοδαπῶν 

Οὐκ ἀπείρατοι δόμοι 
Ἔντί: λέλογχε δὲ μεμφομένοις ἐσλοὺς ὕδωρ κα- 

πνῷ φέρειν 

18. "Εγειρί νυν 24. ἐσλὸς 
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9 ᾿λβείον. τέχναι δ᾽ ἑ ἑτέρων ἕτεραι: χ χρὴ δ᾽ ἐν εὐθεί- 
αις ὁδοῖς στείχοντα μάρνασθαι φυά. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

Πράσσει “γὰρ ἔργῳ μὲν σθένος, 
Βουλαῖσι δὲ : φρὴν, ἐ ἐσσόμενον προϊδεῖν 
Συγγενὲς οἷς ἕπεται. 
᾿Αγησιδάμου παῖ, σέο δ᾽ ἀμφὶ τρόπῳ 

30 Τῶν τε καὶ τῶν χρήσιες. 
Οὐκ ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον κατακρύ- 

Ψαις ἔχειν, 
᾿Αλλ᾽ ἐόντων, εὖ τε παθεῖν καὶ ἀκοῦσαι. φίλοις 

ἐξαρκέων: κοιναὶ "γὰρ ἔρχοντ᾽ ἐλπίδες 

Ἔσπῳδὸς β΄. 

ΠΟολυπόνων ἀνδρῶν. ἐγὼ δ᾽ Ηρακλέος ἀντέχομαι 
προφρόνως, 

Ἔν κορυφαῖς ἀρετᾶν μεγάλαις ἀρχαῖον ὀτρύνων 
λόγον, 

86 “ὥσπερ ὧν σπλάγχνων ὕπο ματέρος αὐτίκα θαη- 
τὰν ἐς αἴγλαν παῖς Διὸς 

᾿Ωδῖνα φεύγων διδύμῳ σὺν κασιγνήτῳ μόλεν, 

Στροφὴ γγ. 

“ὡς τ᾽ οὐ λαθὼν χρυσόθρονον 

Ἥραν κροκωτὸν σπάργανον ἔγκατέβα. 
᾿Αλλὰ θεῶν βασιλὶς 

40 Σπερχθεῖσα θυμῷ πέμπε δράκοντας ἄφαρ. 
Τοὶ μὲν, οἰχθεισᾶν πυλᾶν, 

85. Ὧς ἐπεὶ 39. βασίλεια -- βασιλέα 



1δ4 ΝΕΜΕΟΝΙΓΚΑΙ. 

Ἔςς θαλάμου μυχὸν εὐρὺν ἔβαν, τέκνοισιν ὠκείας 
νάθους 

᾿Αμφελίξασθαι μεμαῶτες: ὁ δ᾽ ὀρθὸν μὲν ἄντει- 

νεν κάρα, πειρᾶτο δὲ πρῶτον μάχας, 

᾿Αντιστ ροφὴ Υ. 

Δισσαῖσι δοιοὺς αὐχένων 

45 Μάρψαις ἀφύκτοις, χερσὶν ἑαῖς ὄφιας" 

᾿Αυχομένοις δὲ χρόνος 

Ψυγχὰς ἀπέπνευσεν μελέων ἀφάτων. 

Ἔκ δ᾽ ἀρ’ ἄτλατον βέλος 
Πλάξε γυναῖκας, ὅσαι τύχον ᾿Αλκμήνας ἀρή- 

γοισαι λέχει: 

50 Καὶ γὰρ αὐτὰ, ποσσὶν ἄπεπλος ὀρούσαισ᾽ ἀπὸ 
στρωμνᾶς, ὅμως ἄμυνεν ὕβριν κνωδάλων. 

᾿Ἔπῳδὸς γγ΄. 

Ταχὺ δὲ Καδμείων ἀγοὶ χαλκέοις ἀθρόοι σὺν 
ὅπλοις ἔδραμον, 

Ἔν χερὶ δ᾽ ᾿Αμφιτρύων κολεοῦ "γυμνὸν τινάσσων 
ἀστγανον 

-“ 3 3 , Φι ν , ᾿ χ ς - 

Ἱκετ᾽, ὀξείαις ἀνίαισι τυπείς: τὸ “γὰρ οἰκεῖον 
πιέζει πάνθ᾽ ὁμῶς, 

Εὐθὺς δ᾽ ἀπήμων κραδία κᾶδος ἀμφ᾽ ἀλλότριον. 

Σ τροφὴ 

δῦ "Ἕσστα δὲ θάμβει δυσφόρῳ 
Τερπνῷ τε μιχθείς: εἶδε “γὰρ ἐκνόμιον 
Λῆμαά τε καὶ δύναμιν 

5]. σὺν ὅσ λοις ἀθρόοι 483, ἄτλατον δέος 580. ὁμῶς 
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Υἱοῦ: παλύίγγλωσσον δέ οἱ ἀθάνατοι 

᾿Αγγέλων ῥῆσιν θέσαν. 

00 Γείτονα δ᾽ ἐκκάλεσεν Διὸς ὑψίστου προφάταν 
Ε 

ς ἔξοχον, ; ε ᾿] χ ’ Α κ 

Ορθόμαντιν Τειρεσίαν" ὁ δὲ οἵ φράζε καὶ παντὶ 

στρατῷ, ποίαις ὁμιλήσει τύχαις, 

᾿Αντιστροφὴ ὅ΄. 
“ Α ΝΣ ’ Ἁ Ὅσσους μὲν ἐν χέρσῳ κτανὼν, 
Ὁ Α ’ ΄“ δῶ. , Ὄσσους δὲ πόντῳ θῆρας ἀϊδροδίκας" 
Καί τινα σὺν πλαγίῳ 

θ6 ᾿Ανδρῶν κόρῳ στείχοντα, τὸν ἐχθρότατον 
“ ᾿ ε β΄ Χ χΧ β 

Φᾶσέ οἱ δώσειν μόρον. 
Καί γ᾽ ἄρ᾽ ὅταν θεοὶ ἐν πεδίῳ Φλέγρας. Γυγάν- 

τεσσιν μάχαν 
᾿Αντιάζωσιν, βελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι κείνου φαιδίμαν 

γαίᾳ πεφύρσεσθαι κόμαν 

Ἔ πῳδὸς ὅ΄. 
ΟῚ 4ι.. Ἂ κ ᾽ ἄρον ᾿ -“ , 
Ἑχνεπεν: αὐτὸν μὰν ἐν εἰράνᾳ τὸν ἅπαντα χρό- 

ΑΝ ῊΒΝ ΄. 

ΠΗ Ὑ ἩΝ ΕἈΡΡΦ Υ͂ Ἁ , 4 “5 , 

10 ᾿Ασυχίαν καμάτων μεγάλων ποινὰν λαχόντ᾽ ἐξαί- 
ρετον; 

᾿ ͵ 

Ὀλβίοις ἐν δώμασι δεξάμενον θαλερὰὼν Ἥβαν 
ἄκοιτιν, καὶ “γάμον 

Δαίσαντα πὰρ Δὶ Κρονίδᾳ, σεμνὸν αἰνήσειν δόμον. 

66. Φᾶσέ νιν 69. χρόνον σχὰὸν ἀεὶ 
67. Καὶ γὰρ 75... Διά 
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ΕΙΔΟΣ β΄. 

ΤΙΜΟΔΗΜΩ, ᾿ΑΘΗΝΑΙ Ὡν 

ΠΑΤΚΡΑΤΙΑΣΤΗ͂Ϊ. 

---ῖῷ»».-- 

Στροφαΐ. 
ΓῚ - 

“ψἝ-πωω πκ--ὖυ -, 
ἢ -- 

“τ “ῸῸωὩῸ- --Ὸὺν -..-.-. .. 

τ ᾿ ΣΞὰ που; 
-“Π ρου πω πω έ -ὧὖ΄ῳο - -, 

Μ 

Χ 

Ἔν" Ι Χ Ϊ 3 ͵ -- 
“μμψῳ πίνω πο πππ,πς-- .πωππτιπῳ σῳ, 

Μ, 

! ! -- 
ὅπω.ωπππ-πυωπυ, 8 

Μ 

Α ’ 

Σ τροφὴ α΄. 

Ὅθεν περ καὶ .Ὃμηρίδαι 
Ῥαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ᾽ ἀοιδοὶ 
3 ᾿ 3 ’ ᾿ μὰ 8. Ὁ 

Ἄρχονται, Διὸς ἐκ προοιμίου, καὶ ὅδ᾽ ἀνὴ 
κ ε ΄- , Ά ’ “ Καταβολὰν ἱερῶν ἀγώνων νικαφορίας δέδεκται 

πρῶτον, ΝΝεμεαίου 

5 Ἐῶν πολυυὐμνήτῳ Διὸς ἄλσει. 

Στροφὴ β΄. 

᾿Οφείλει δ᾽ ἔτι, πατρίαν 

Εἴπερ καθ᾽ ὁδόν νιν εὐθυπομπὸς 
Αἰὼν ταῖς μεγάλαις δέδωκε κόσμον ᾿Αθάναις, 
Θαμὰ μὲν ᾿Ισθμιάδων δρέπεσθαι κάλλιστον ἄω- 

τον, ἐν ΠΙυθίοισί τε νικᾷν 
10 Τιμονόου παῖδ᾽. ἔστι δ᾽ ἐοικὸς 

8. δέδωκεν 
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Σ τροφὴ γ΄. ’ 

Ὀρειᾶν γε Πελειάδων 
Μὴ τηλόθεν ᾿Ὡαρίωνα νεῖσθαι. 
Καὶ μὰν ἁ Σαλαμίς γε θρέψαι φῶτα μαχατὰν 
Δυνατός- ἐν Τροΐᾳ μὲν Ἑκτωρ Αἴαντος ἄκουσεν, 

“ὦ ’ Α 9 Ἁ 
ὦ Τιμόδημε, σὲ δ᾽ ἀλκὰ 

16 ΠΙαγκρατίου τλάθυμος ἀέξει. 

Σ τροφὴ δὅ.. 

᾿Αχάρναι δὲ παλαίφατοι 
Εὐάνορες: ὅσσα δ᾽ ἀμφ᾽ ἀέθλοις, 
Τιμοδημίδαι ἐξοχώτατοι προλέγονται. 

ἈΝ Α ς ’ - ’ 9 

Παρὰ μὲν ὑψιμέδοντι ΠΠαρνασῷ τέσσαρας ἐξ 
ἀέθλων νίκας ἐκόμιξαν" 

30 ᾿Αλλὰ Κορινθίων ὑπὸ φωτῶν, 

Στροφὴ ε. 

Ἔν ἐσλοῦ Πέλοπος πτυχαῖς, 
᾿Οκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη" 
Ἑπτὰ δ᾽ ἐν Νεμέᾳ: τὰ δ᾽ οἴκοι, μάσσον᾽ ἀριθμοῦ, 
Διὸς ἀγῶνι: τὸν, ὦ πολῖται, κωμάξατε 'Τιμοδή- 

μῳ σὺν εὐκλέϊ νόστω, 
36 ᾿Αδυμελεῖ δ᾽ ἐξάρχετε φωνᾷ. 

12, ᾿Ωρίωνα 19. Παρνασσῷ 
10. παλαίφατον 28. ἀριθμῶ, 
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ἘΓΆῸΟΣ γ-- 

᾿ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΙ͂ ΔΗ, ΑΥ̓ΤΙΝΗ ΤΗΣ, 

ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗ;:. 

---πτο.»---. 

Στροφαΐ. 
! ! ! Ὁ 

-,΄“΄Ψῷςῳ ΞΠ“ῳω “πων πᾷ“ ὦ 

Ι Ι 
! ὕες -ἃ 3ι « 
π,ι-ωπωμωππιννω. -, 

Χ 

ΤῈΣ ! ! Ξ-ι .- 
ψμἝ““ῳ -“-“φ.μῳμῳ “πον ψψνψ», - 

--ωππωπωπ π πῷῳ “-, 

! 
ΞΡ  .- 

! 
(τ 

' 

Ι ς ς 
- -" 

Ι 
““μωπωππωππυπτυ, 13 

9 ΄ὔ 

Επῳδοί. 

μωμ-πιωπωριωπ πω - --, 
! ὃς 

΄σ-- ας ἢ ! Ἕ 
ψμωπιωυπιωκννωπν πρῶ πῷ ----- - -. 

Ι! Χ Ι ΕΞ 

πω, ππωπιωσπυ, 
! Χ ! Ϊ ᾿Ψ 

μμω-πτωπω-πωνπ πύσππτ οὧυὺ -- ---Ὸύ.--. 

Ι - 
" 

ΓΞ ΥᾺῸ 

! ! ! ἊΦ 
-ὐωπωππιοω-ωυω.-.---.-ς-. 

Σ τροφὴ α΄. 

Ὦ πότνια Μοῖσα, μᾶτερ ἁμετέρα, λίσσομαι, 
Ἀ ’; Ψ ε ’ ’ 

"Γὰν πολυξέναν εν ἑερομηνίᾳ Νεμεάδι 
“ , “ ε) «“ Α Ϊκεο Δωρίδα νᾶσον Αἴγιναν: ὕδατι “γὰρ 
Μένοντ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ασωπίῳ μελυγαρύων τέκτονες 

Γ 
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5 ΚΚώμων νεανίαι, σέθεν ὅπα μαιόμενοι. 
Διψῆ δὲ πρᾶγος ἄλλο μὲν ἄλλου" 
᾿Αθλονικία δὲ, μάλιστ᾽ ἀοιδὰν φιλεῖ, 
Συτεφάνων ἀρετᾶν τε δεξιωτάταν ὁπαδόν' 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Τάς ἀφθονίαν ὄπαζε μήτιος ἀμᾶς ἄπο. 
ιο ἴΑρχε δ᾽ οὐρανοῦ πολυνεφέλα κρέοντι. θύγατερ, 

Δόκιμον ὕ ὕμνον, ἐγὼ δ᾽ ἐκείνων τέ μιν θάροις 
Δύρᾳ τε κοινάσομαι. χαρίεντα δ᾽ ἕξει πόνον 
“Χώρας ἄγαλμα, Μυρμιδόνες ἵ ἵνα πρότεροι 
[ζκησαν, ὧν παλαίφατον ἀγορὰν 

1ὅ Οὐκ ἐλεγχέεσσιν ᾿Αριστοκλείδας Ὑ ἐὰν 

᾿Ἐμίανε κατ᾽ αἶσαν, ἐν περισθενεῖ μαλαχθεὶς 

᾿Επῳδὸς α΄. 

Παγκρατίου στόλῳ: καματωδέων δὲ πλαγᾶν 
ἴΑκος ὑγιηρὸν ἐν βαθυπεδίῳ Νεμέᾳ τὸ καλλίνι- 

κον φέρει. 
ἘΠ δ᾽ ἐὼν καλὸς, ἔρδων τ᾿ ἐοικότα μορφᾷ. 

20 ᾿Ἀνορέαις ὑ ὑπερτάταις ἐπέβα παῖς ᾿Αριστοφάνευς. 

οὐκέτι πρόσω 
᾿Αβάταν ἅλα κιόνων ὑπὲρ Ἡρακλέος περᾷν εὐ- 

μαρές" 

Σ τροφὴ β΄. 

Ἥρως θεὸς ἃς ἔθηκε ναυτιλίας ἐσχάτας 
Μάρτυρας κλυτὰς, δάμασε δὲ θῆρας ἐν πελάγεσιν 

τ, ᾿Αεθλονικίας 19. κοινώσομαι. 18. ἔν γε βαδυπέδω 
10. οὐρανῶ 18. σεὰν 92, ἔθηκεν 39. πελάγεϊ 
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ε ’ ἶ “ἈΝ᾽ ψ' 5 ’ ’ Υπερόχους, ἰδίᾳ τ᾽ ἐρεύνασε τεναγέων 
55 'Ῥοὰς, ὅπα πόμπιμον κατέβαινε νόστου τέλος, 

Καὶ γᾶν φράδασσε. θυμὲ, τίνα πρὸς ἀλλοδαπὰν 
Ακραν ἐμὸν πλόον παραμείβη : 
Αἰακῷ σε φαμὶ γένει τε Μοῖσαν φέρειν. Ὕ ρ 
σ΄ κ ’ [2 5 93 Ἀ . - 

Ἔσπεται δὲ λόγῳ δίκας ἄωτος, ἐσλὸς αἰνεῖν" 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

30 Οὐδ᾽ ἀλλοτρίων ἔρωτες ἀνδρὶ φέρειν κρέσσονες. 
Οἴκοθεν μάτευε. ποτίφορον δὲ κόσμον ἔλαβες 
Ῥλυκύ τι “γαρυέμεν. παλαιαῖσι δ᾽ ἐν ἀρεταῖς 
Γέγαθε [Πηλεὺς ἄναξ, ὑπέραλλον αἰχμὰν ταμὼν, 
Ὃς καὶ ᾿Ιωλκὸν εἶλε μόνος ἄνευ στρατιᾶς, 

86 Καὶ ποντίαν Θέτιν κατέμαρψεν 
᾿Ε γκονητί. Λαομέδοντα δ᾽ εὐρυσθενὴς 
Τελαμὼν, ᾿Ιόλᾳ παραστάτας ἐὼν, ἔπερσεν, 

Ἐπῳδὸς β΄. 

Καί ποτε χαλκότοξον ᾿Αμαζόνων μετ᾽ ἀλκὰν 
; ε " ΄ Γ ;ὔ; τ ΄ 

“Ἑπετό οἱ, οὐδέ μίν ποτε φόβος ἀνδροδάμας 
ἔπαυσεν ἀκμὰν φρενῶν. 

40 Συγγενεῖ δέ τις εὐδοξίᾳ μέγα βρίθει: 
Ὃς δὲ διδάκτ᾽ ἔχει, ψεφηνὸς ἀνὴρ, ἄλλοτ᾽ ἄλλα 

πνέων, οὔ ποτ᾽ ἀτρεκέϊ 

Κατέβα ποδὶ, μυριᾶν δ᾽ ἀρετᾶν ἀτελεῖ νόῳ “γεύεται. 

Σ τροφὴ Ὑ΄. 

ΞΞανθὸς δ᾽ ᾿Αχιλεὺς, τὰ μὲν, μένων Φιλύρας ἐν 
δόμοις, 

94, Ὑσερόχως" 38. χαλχοτόξων 

84. εἶλεν 39, ἀλκχὰν φρενῶν. 



ΕΙἾΔΟΣ γ΄. 161 

Παῖς ἐὼν ἄθυρε, μεγάλα ἔ ἔργα, χερσὶ θαμινὰ 
45 Βραχυσίδαρον ἄ ἄκοντα πάλλων, ἴ ἴσα τ᾽ ἀνέμοις 

ἄχᾳ λεόντεσσιν ἀγροτέροις ἔπρασσεν φόνον. 
Κάπρους τ᾽ ἔναιρε. σώματι δὲ παρὰ ἸΚρονίδαν 
Κένταυρον ἀσθμαίνοντι κόμιζεν, 
᾿Ἑξέτης τὸ πρῶτον: ὅλον δ᾽ ἔπειτ᾽ ἂν χρόνον 

ὅ0 Τὸν ἐθάμβεεν "Αρτεμίς τε καὶ θρασεῖ ᾿Αθάνα, 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ.. 

Κτείνοντ᾽ ἐλάφους ἄνευ κυνῶν, δολίων θ᾽ ἑρκέων 
Ποσσὶ "γὰρ κράτεσκε. λεγόμενον δὲ τοῦτο προ- 

5 
τέρων 

ἜἝπος ἔχω: βαθυμῆτα Χείρων τράφε λιθίνῳ 
᾿Ιάσον᾽ ἔνδον τέγει καὶ ἔπειτ᾽ ἐν ᾿Ασκλήπιον, 

δ Τὸν φαρμάκων δίδαξε τρρκφϑ μὲ νόμον" 

Νύμφευσε δ᾽ αὖτις ἀγλαόκαρπο 
Νηρέος θύγατρα, γόνον τέ οἱ τ 

᾿Ατίταλλεν, ἐν ἀρμένοισι πάντα θυμὸν αὔξων, 

Ἔ πῳδὸς Ὑγ. 

Ὄφρα. θαλασσίαις ἀνέμων ῥιπαῖσι πεμφθεὶς 
60 Ὑπὸ Τροΐαν, δορίκτυπον ἀλαλὰν Λυκίων τε προσ- 

μένοι καὶ Φρυγῶν 
Δαρδάνων τε, καὶ ἐγχεσφόροις ἐπιμίξαις 
Αἰθιόπεσσι χεῖρας, ἐν φρασὶ πάξαιθ᾽, ὅπως σφίσι 

’ 9 ’ 

μὴ κοίρανος ὀπίσω 
Πάλιν οἴκαδ᾽ ἀνεψιὸς ζαμενὴς ᾿Ἑλένοιο Μέμνων 

μόλοι. 
44. ἄδυρεν 48. ἀσθμαίνοντα 
45. ἴσος ἀνέμοις, 52. κράτεσκε γ... πρότερον 565. δίδαξεν 
ΑἹ, σώματα 58. λιθίνῳ τ᾽ 86. αὖξδις 

62. Αἰδιόπεσσι, χεῖρας ἂν φρεσὶ 

᾿ ὅδ ἐν 4 
54. ἔπειτά γ᾽ ᾽᾿Ασκλησπιδν" 

Ι, 
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Στροφὴ δ΄. 

Τηλαυγὲς ἄ ἄραρε φέγγος Αἰακιδᾶν αὐτόθεν. 
θ5 Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἶμα, σέο δ᾽ ἀγὼν, τὸν ὕμνος ἔβαλεν 

᾽πὶ νέων ἐπιχώριον χάρμα κελαδέων. 

Βοὰ δὲ νικαφόρῳ σὺν ᾿Αριστοκλείδᾳ πρέπει. 
Ὃς τάνδε νᾶσον εὐκλέϊ προσέθηκε λόγῳ 
Καὶ σεμνὸν ἀγλααῖσι μερίμναις 

70 Πυθίου Θεάριον. ἐν δὲ πείρᾳ τέλος 
Διαφαίνεται. ὧν τις ἐξοχώτερος “γένηται, 

᾿Αντιστροφὴ δ. 

Ἔν παισὶ νέοισι παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνὴρ, τρίτον 

Ἔν παλαιτέροισι, μέρος ἕκαστον οἷον ἔχομεν 

Βρότεον ἔθνος" ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς 

Ὁ μακρὸς αἰὼν. φρονεῖν δ᾽ ἐνέπει τὸ παρκείμενον" 
“ῶν οὐκ ἄπεστι. χαῖρε, φίλος: ἐγὼ τόδε τοι 
Πέμπω μεμυγμένον μέλι λευκῷ 
Σὺν “γάλακτι, κιρναμένα δ᾽ ἔερσ᾽ ἀμφέτει, 
ΠΟμ’ ἀοίδιμον Αἰολῆσιν ἐν πνοαῖσιν αὐλῶν, β 

-- οι 

᾿Επῳδὸς δ΄. 

80 ᾽Οψέ περ. ἔστι δ' αἰετὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖς. 

Ὃς ἔλαβεν αἶψα, τηλόθε μεταμαιόμενος, δαφοι- 
ΟΥΤΣ - 

νὸν ἄγραν ποσίν' β 
ΚΚραγέται δὲ κολοιοὶ ταπεινὰ νέμονται. 

Τίν γε μὲν, εὐθρόνου ἸΚλεοῦς ἐθελοίσας, ἀεθλο- 

φόρου λήματος ἕνεκεν 

Νεμέας ᾿Επιδαυρόθεν τ᾽ ἄπο καὶ Μεγάρων δέδορ- 
κεν φάος. 

72. ἐν δ᾽ ἀνδοάσιν 79. Αἰολῖσιν 80. σετᾶνοῖς, 

»“ἑ“«Ἕ“ἕΨν....... 
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ΕΙΔΟΣ ὅ΄. 

ΤΙΜΑΣΑ ῬΧΩ, ΑΓΓΙΝΗ ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΙ ΠΑΛΑΙΣΤΉΣ. 

ἘΠ" 

ΣΤ ΕΡΘΦΙ: 
π  - ! 
τι τς ΞΕ πε γα 
ΒΥ ΞΞΞ ἢ "Ἕ 
χ-ᾶψ- νου -, 

! Π χΧ -χ ; . 
ππωυπωυ.ν.-π -πἸωυπυπιιυυωπ“-, 
χ ! Χχ Ι - 
- .-π- ωωυπωππωπου, 
ΒΕ κντ Ἐπ ͵ -! “ 

προ τςέ -θρςλ.-..᾿οὐτὐ-- ὧς -ὼ “ὦ - 

χ-χ--" ' - 
-.:ωοπωυ-πωυωπιυπωνππυ, 

πε 
΄σ- . 
."ὐωπω -πὸω -, 
- !! - 

- -.-υὐπωπωσππτυ, 

.Σ ἡ α' τροφη α. 

Ἄριστος εὐφροσύνα πόνων κεκριμένων 

Ἰατρός: αἱ δὲ σοφαὶ 
Μοισᾶν θύγατρες ἀοιδαὶ θέλξαν νιν ἁπτόμεναι, 
Οὐδὲ θερμὸν ὕδωρ τόσον γε μαλθακὰ τέγγει 

5 Γυϊά θ᾽, ὅσσον εὐλογία φόρμιγγι συνάορος. 
Ῥῆμα δὲ ἑργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει,. 
Ὅ τι κε σὺν Χαρίτων τύχᾳ 
Γλῶσσα φρενὸς ἐξέλοι βαθείας. 

Στροφὴ β΄. 

Τό μοι θέμεν ἹΚρονίδᾳ τε Δὲ καὶ Νεμέᾳ 
10 Τιμασάρχου τε πάλᾳ 

8. θυγατέρες δ. Τυῖα, πόσσον 
4. τεύχει 9. Δι; 
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Ὕμνου προκώμιον εἴη: δέξαιτο δ᾽ Αἰακιδᾶν 
᾿ὐὔπυργον ἕδος, δίκᾳ ξεναρκέϊ κοινὸν 
Φέγγος. εἰ δ᾽ ἔτι ζαμενεῖ ΤΠ πμόκριτος ἁλίῳ 
ἜΝ Α 0 ΤᾺ Ἃ θ Ἷ 

ὃς πατὴρ ἐθάλπετο, ποικίλον κιθαρίζων 
165 Θαμά κε, τῷδε μέλει κλιθεὶς, 

Ὕμνον κελάδησε καλλίνικον, 

Σ τροφὴ Ὑ΄. 

Κλεωναίου τ᾽ ἀπ᾽ ἀγῶνος ὅρμον στεφάνων 
Πέμψαντα., καὶ λιπαρᾶν 

Ἑὐωνύμων ἀπ᾽ ᾿Αθανᾶν, Θήβαις τ᾽ ἐν ἑπταπύλοις, 
20 Οὕνεκ᾽ ᾿Αμφιτρύωνος ἀγλαὸν παρὰ τύμβον 

ἸΚαδμεῖοί νιν οὐκ ἀέκοντες ἄνθεσι μίγνυον, 

Αὐγίνας ἕκατι: φίλοισι γὰρ φίλος ἐλθὼν 

ἸΞένιον ἄστυ κατέδραμεν 
Ἡρακλέος ὀλβίαν πρὸς αὐλάν. 

Σ τροφὴ ὃ. 

ΚΞὼὺν ᾧ ποτε 'ροΐαν κραταιὸς Γελαμὼν 
ΠΠόρθησε καὶ Μέροπας 

Καὶ τὸν μέγαν πολεμιστὰν ἔκπαγλον ᾿Αλκυονῆ, 
Οὐ τετραορίας “γε πρὶν δυώδεκα πέτρῳ 
“ [2 ἘΣ “ «ε ᾿' δ 

Ηρωάς τ᾽ ἐπεμβεβαῶτας ἱπποδάμους ἕλεν 
80 Δὶς τόσους. ἀπειρομάχας ἐών κε φανείη 

Λόγον ὁ μὴ ξυνιείς: ἐπεὶ 
Ἔ , , Ν “ 3, Ρέζοντά τι καὶ παθεῖν ἔοικεν. 

Σ τροφὴ ε. 

Τὰ μακρὰ δ᾽ ἐξενέπειν ἐρύκει με τεθμὸς 
“Ὡραί τ᾽ ἐπευγόμεναι, 

τῷ σι 

925. Τρωΐϊαν καρτερὸς 
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ὁ Ἴὔγγι δ᾽ ἕλκομαι ἦτορ νουμηνίᾳ θυγέμεν. 
ἜἝμπα, καί περ ἔχει βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα 

Μέσσον, ἃ ἀντίτειν ̓ ἐπιβουλίᾳ: σφόδρα δόξομεν 
Δαΐων ὑ ὑπέρτεροι ἐν φάει καταβαίνειν: 
Φθονερὰ δ᾽ ἄλλος ἀνὴρ βλέπων, 

40 Τνώμαν κενεὰν σκότῳ κυλίνδει 

Σ τροφὴ ς.. 

Χαμαιπετοῖσαν, ἐμοὶ δ᾽ ὁποίαν ἀρετὰν 
Ἔδωκε Πότμος ἄναξ, 
Εὖ οἷδ᾽ ὅτι χρόνος ἕρπων πεπρωμέναν τελέσει. 
᾿Εξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ᾽ αὐτίκα, φόρμυγξ, 

45 Λυδίᾳ σὺν ὡρμονίᾳ μέλος πεφιλημένον 
Οἰνώνᾳ τε καὶ Κύπρῳ, ἔνθα Τεῦκρος ἀπάρχει 

Ὁ Τλαμώνιάδας ἀτὰρ 

Αἴας Σαλαμῖν ἔχει πατρῴαν, 

Σ τροφὴ ὥ. 

Ἔν δ᾽ Εὐξείνῳ πελάγει φαεννὰν ᾿Αχιλεὺς 
80 Νάσον: Θέτις δὲ κρατεῖ 

Φθίᾳ. Νεοπτόλεμος δ᾽ ̓ Απείρῳ διαπρυσίᾳ, 
Βουβόται τόθι πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται 
Δωδώναθεν ἀρχόμενοι πρὸς ᾿Ιόνιον πόρον. 
Παλίου δὲ πὰρ ποδὶ λατρείαν ᾿Ιαωλκὸν, 

56 [᾿ολεμίᾳ χερὶ προστραπῶν, 

Πηλεὺς παρέδωκεν Αἱμόνεσσιν, 

Σ τροφὴ η΄. 

Δάμαρτος ᾿ἱππολύτας ᾿Ακάστου δολίαις 

41. Χαμαὶ πετοῖσαν. 49. Εὐξένῳ 54. λατρίαν 
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Τέχναισι χρησάμενος. 
ΠΝ  αιδάχα δὲ μαχαίρᾳ φύτευέ οἱ θάνατον 

60 Ἔ λόχου πε δ παῖς. ἄλαλκε δὲ Χείρων. 

Καὶ τὸ μόρσιμον. Διόθεν πεπρωμένον ἔκφερεν" 
Πῦρ δὲ παγκρατὲς, θρασέων μάχαν τε λεόντων 
Ὄνυχας ὀξυτάτους, ἀ ἀκμάν 

ε δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων. 

Σ τροφὴ θ΄. 

ἜἜἝ γαμεν ὑψιθρόνων μίαν Νηρεΐδων, 
Επδεν δ᾽ εὔκυκλον ἕδραν, 
Τάς οὐρανοῦ βασιλῆες πόντου τ᾽ ἐφεζόμενοι, 

Δώρα καὶ κράτος ἐξέφαναν ἐ ἐς γένος αὐτῷ. 
Γαδείρων τὸ πρὸς ζόφον οὐ περατόν" ἀπότρεπε 

70 Αὗτις Εὐρώπαν ποτὶ χέρσον ἔντεα ναῦς" 
ΓΑπορα γὰρ λόγον Αἰακοῦ 

ΠΙαίδων τὸν ἅπαντά μοι διελθεῖν, 

ΣΣ τροφὴ εἰ 

Θεανδρίδαισι δ᾽ ἀεξυγυίων ἀέθλων 
Καρυξ ἑτοῖμος ἔβαν 
Οὐλυμπίᾳ τε καὶ ᾿Ισθμοῖ Νεμέᾳ τε συνθέμενος. 
Ἔνθα πεῖραν ἔχοντες, οἴκαδε κλυτοκάρπων 
Οὐ νέοντ᾽ ἄνευ στεφάνων" πάτραν “γὰρ ἀκούομεν, 
Τιμάσαρχε, τεὰν ἐπινικίοισιν ἀοιδαῖς 
Πρόπολον ἔμμεναι. εἰ δέ τοι 

80 Μάτρῳ μ᾽ ἔτι ΚΚαλλικλεῖ κελεύεις 

φὺ Ωι 

.-τ φι 

59. Τῷ Δαιδάλω ... φύτευέν οἱ 14. ἕτοιμος 
623. δρασεομαχᾶν -- θρασυμαχάνων πδ. ᾿ολυμπίᾳ 

ΤΊ. πάτραν νιν ἀκούομεν, 
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Σ τροφὴ ια΄. 

Σ τάλαν θέμεν, [Παρίου λίθου λευκοτέραν. 
(Ὁ χρυσὸς ἑψόμενος 

Αὐγὰς ἔδειξεν ἁπάσας, ὕμνος δὲ τῶν ἀγαθῶν 
Ἑργμάτων βασιλεῦσιν ἰσοδαίμονα τεύχει 

86 Φῶτα,) κεῖνος ἀμφ᾽ ᾿Αχέροντι ναιετάων ἐμὰν 
Ῥλῶσσαν εὑρέτω κελαδῆτιν, ᾿Ορσοτριαίνα 
Ἵν᾽ ἐν ἀγῶνι βαρυκτύπου 

Θάλησε Κορινθίοις σελίνοις" 

Σ τροφὴ ιβ΄. 

Τὸν Εἰὐφάνης ἐθέλων “γεραιὸς προπάτωρ 
90 Δεισ᾽ ὁ σός ποτε, παῖ. 

ἔΑλλοισι δ᾽ ἅλικες ἄλλοι. αὐτὸς δ᾽ ἰδὼν τὰ τύχη, 
" , ΦΨ ᾽ ,΄ , ᾿ ὐλπεταί τις ἕκαστος ἐξοχώτατα φάσθαι. 
Οἷον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδας στρέφοι. 
ε ᾿ ’ τι ΄ » ’ δι 

Ῥήματα πλέκων, ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκειν, 

96 Μαλακὰ μὲν φρονέων ἐσλοῖς, 
Τραχὺς δὲ παλυγκότοις ἔφεδρος. 

90. Ὁ σὸς ἀείσατο, παῖ. 98. ἔριδα 

91. ἄλλοι. τὰ δ᾽ αὐτὸς ἄν τις τύχη, 94, ἕλκει" 
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ΠΥΘΕ,Α,. ΑἸΥ̓ΤΙΝΗ ΤΗΣ, 

ΠΑΙΔῚ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗ,. 

--αἪἫ----- 

Στροφαΐ. 
Ι Ξ Ϊ Ι! Ι ΤΕ 

--πω-ω-.-.--ὄ.-------.-ν-.-.ς.-.-..-..-. 
Ι ! Ἶ - 
“,Ὠ -“ἷΠΜΗΗ πππι πππω πῴῳ πφῳω π-π  ͵ “- “Ψιψμῳ, 

Ι Ι ! ἝΞΟ 
“ο -π-π|ἘἘἔΠσΠήτὺ - -,.,-,-ν. - 

ἢ ! γι νὰ 
----ὦο -- .--, --ο .....--.., 

ἍΜ, 

-- “« Ι 
πωυ-πωπώωπιωυ -, 

! ! Ι Ι Ξτ 
- -α---.------.  - -  ---.-.ο.-..-.-- -.--. 11 

ΜΜΜὩΗ, 

᾽Ἔπῳδοί. 
' -Ι ' 

-“. .,πωυω-πωυωυπωπτ -π π πόᾶ - -, 
« ““ 

ἥ ' - ὲ ψὰν; 
“Ὠωπωωπ -π- -πἼιωπί πω - -- -ἀα-, 

! ' ἢ 
“π|ιωοου--ωυν.- πἼ που πυππτωυ -, 

' ἤ ' - 
π-πω-- ---πο͵᾿ο-π --πωιυ,- πω --᾿ποἂθἃκ -- 

' Πῤηδ9 
-“΄πυωπωυ π-π-σς-υω -- 

' ! ' 
Δ" πΠ στὰ ῳ “. ῳ τ ὸ ὦ σα σον ς 1: 

Σ τροφὴ α΄. 
» - ’ . 1: 2.} “, ἘΠ 5 ’ γ΄ .}»: Ἷ 

Οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ᾽, ὥστ᾽ ἐλινύσοντά μ᾽ ἐργά- 
ζεσθαι ἀγάλματ᾽ ἐπ᾽ αὐτᾶς βαθμίδος 

ε 46} 3 ἌΜΨ 5 Ἀ Γ « , ἦ ἩΑἸΘΣῚ ’ 

Ἑσταότ᾽- ἀλλ᾽ ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ᾽ ἀκάτῳ, 
γλυκεῖ ἀοιδὰ, 

Σ τεῖχ᾽ ἀπ’ Αὐγίνας. διαγγέλλοισ᾽ ὅτι 
Λάμπωνος υἱὸς Πυθέας εὐρυσθενὴς 

1. ἐλινύσσοντά μ᾽ 



.-. 
Ϊ 
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8 Νίκη Νεμείοις παγκρατίου στέφανον, 

Οὔπω τγένυσι φαίνων τέρειναν ματέρ᾽ οἰνάνθας 
ἘΓῸ 
ὀπώραν, 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Ἔκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας αἰχματὰς φυτευ- 
θέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν Ν ηρηΐδων 

Αἰακίδας ἔγέραρεν, ματρόπολίν τε, φίλαν ξένων 
Ξ 
ἄρουραν" 

Γάν ποτ᾽ εὔανδρόν τε καὶ ναυσικλυτὰν 

10 Θέσσαντο πὰρ βωμὸν πατέρος ᾿Εἰλλανίου 
Στάντες, πίτναν τ᾽ εἰς αἰθέρα χεῖρας ἁμᾶ 
᾿Ενδαΐδος ἀρίγνωτες υἱοὶ καὶ βία Φώκου κρέοντος, 

᾿Επῳδὸς α΄. 

Ὁ τάς θεοῦ, ὃν Ψαμάθεια τίκτ᾽ ἐπὶ ῥηγμῖνι πόντου. 
Αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν, ἐν δίκα τε μὴ κεκινδυνευμένον. 

΄“Ἶ, Α ’ ΄ “- 

15 [Πῶς δὴ λίπον εὐκλέα νᾶσον. καὶ τίς ἄνδρας ἀλκί- 

μους 
, . " ᾿] ’ »Μ [ Ψ 

Δαίμων ἀπ᾽ Οἰνώνας ἔλασεν: στάσομαι: οὔ τοι 
[ 

ἅπασα κερδίων 
, Μιν ς , λῆς, Α 

Φαίνοισα πρόσωπον ἀλάθει᾽ ἀτρεκὴς. 
Ἕ, .ὖ ΝΥ ΄- [2 » κ ᾽ὔὕ ο ’ἤ͵ 

αἱ τὸ συγᾷν πολλάκις ἐστὶ σοφώτατον ἀνθρώ- 
πῷῳ νοῆσαι. 

Σ τροφὴ β΄. 

Ἐπ δ᾽ ὄλβον ἢ χειρῶν βίαν ἢ σιδαρίταν ἐπαινῆσαι 

πόλεμον δεδόκηται, μάκρ᾽ ἐμοίγ᾽ 

ὅ. Νικῇ 7. χρυσέων 18. ἀνθρώπων 
; - ; ΕΞ ͵ 

6. γένυς ᾧΦαῖνεν 10. ἀποινώσαις 19. χερῶν ... μακεά μοι 
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90 Αὐτόθεν ἅλμαθ᾽ ὑποσκάπτοι τις: ἔχω “γονάτων 
ἐλαφρὸν ὁρμάν" 

Καὶ πέραν πόντοιο πάλλοντ᾽ αἰετοί. 
Πρόφρων δὲ κἀκείνοις ἄειδ᾽ ἐν ΠΠαλίῳ 
Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορὸς. ἐν δὲ μέσαις 
Φόρμιγ ᾿Απόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλά- 

’ 

κτρῳ διώκων 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

25 ᾿Αγεῖτο παντοίων νόμων. αἱ δὲ πρώτιστον μὲν 

᾿ ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι σεμνὰν Θέτιν, 

Πηλέα θ᾽. ὧς τέ νιν ἁβρὰ Κρηθεῖς Ἵππολύτα 

δόλῳ πεδᾶσαι 

Ἤθελε, ξυνᾶνα Μαγνήτων σκοπὸν 
’ ᾿ς," ’ ᾿ ’ 

ΠΕείσαισ᾽ ἀκοίταν ποικίλοις βουλεύμασιν" 
’΄ Α ΝῚ Ψ' ᾿ 

Ψεύσταν δὲ ποιητὸν συνέπαξε λόγον: 
- Ἢ ΄ 

30 Ὡς ἄρα νυμφείας ἐπείρα κεῖνος ἐν λέκτροις ᾿Ακά- 
στου 

᾿Επῳδὸς β΄. 

Εὐνᾶς: τὸ δ᾽ ἐναντίον ἔσκεν, πολλὰ “γάρ μιν 
παντὶ θυμῷ 

Παρφαμένα λιτάνευεν: τοῦ δέ Ὑ ὀργὰν κνίζον 

αἰπεινοὶ λόγοι; 
Εὐθὺς δ᾽ ἀπανάνατο νύμφαν, ἕεινίου πατρὸς χό- 

λον 

Δείσαις. ὁ δ᾽ ἐφράσθη κατένευσέν τέ οἱ ὀρσινε- 
φὴς ἐξ οὐρανοῦ 

’ [ 

80 Ζεὺς, ἀθανάτων βασιλεὺς, ὥστ᾽ ἐν τάχει 

20. ἐλαφρὰν 32. ἄειδεν Παλίῳ 80. ἄρα 
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Ποντιᾶν χρυσαλακάτων τινὰ Νηρείδων πράξειν 
ἄκοιτιν, 

Σ τροφὴ Ὑ. 

Γαμβρὸν [Ποσειδάωνα πείσαις, ὃς Αὐγάᾶθεν ποτὶ 
κλειτὰν θαμὰ νίσσεται ᾿Ισθμὸν Δωρίαν, 

Ἔνθα μιν εὔφρονες ἴλαι σὺν καλάμοιο βοᾷ θεὸν 
δέκονται, 

Καὶ σθένει γυίων ἐρίζοντι θρασεῖ. 
40 ΠῸὄότμος δὲ κρίνει συγγενὴς ἔργων περὶ 

Πάντων. τὺ δ᾽ ̓Αὐγώᾳ, θεοῦ, Εὐὐθύμενες, 

Νίκας ἐν ἀγκώνεσσι πιτνὼν, ποικίλων ἔψαυσας 
ὕμνων. 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ΄. 

ἯΗτοι μετᾷάξαν ἄντα καὶ νῦν τεὸς μάτρως ἀγάλλει 
κείνου ὁμόσπορον ἔθνος, [Πυθέα. 

Α Νεμέα μὲν ἄραρεν, μείς τ᾽ ἐπιχώριος, ὃν φί- 

λησ᾽ ᾿Απόλλων: 

45 ἽΑλικας δ᾽ ἐλθόντας οἴκοι τε κράτει 
Νώύσου τ᾽ ἐν εὐαγκεῖ λόφῳ. χαίρω δ᾽ ὅτι 
᾿Εσλοῖσι μάρναται πέρι πάσα πόλις. 

Ἴσθι, “γλυκεῖάν τοι Μενάνδρου σὺν τύχᾳ μόχθων 
ἀμοιβὰν 

᾿Επῳδὸς Ὑ΄. 

᾿Επαύρεο- χρὴ δ᾽ ἀπ᾿ ᾿Αθανᾶν τέκτον᾽ ἀθληταῖσιν 
ει 
ἔμμεν. 

86. Ποντίαν 48. μεταΐξαντα ... ἔθνος Ἰπυέέας. 
41. θεᾶς, 42. σιτνῶν, 44. ἄρηρεν, 
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50 Εἰ δὲ Θεμίστιον ἵκεις ὥστ᾽ ἀείδειν, μηκέτι ῥίγει, 

δίδοι 
Φωνὰν, ἀνὰ δ᾽ ἱστία τεῖνον πρὸς ζυγὸν καρχασίου, 
ΠῸὺύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίου φθέγξαι ἑλεῖν ᾽- 

πιδαύρῳ διπλόαν 

Νικῶντ᾽ ἀρετὰν, προθύροισιν δ᾽ Αἰακοῦ 

᾿Ανθέων ποιᾶντα φέρειν στεφανώματα σὺν ἕαν- 
θαῖς Χάρισσιν. 

50. δίδου 584. "Ανθεα ποιάεντα 
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ἘΠ ΔῸΣ ς. 

᾿ΑΛΚΙΜΙ ΔΗ; ΑἸ ΤΙΝΗ ΤΗΣ, 

ΠΑΙΔΙ ΠΑΛΛΙΣΤΗΙ. 

τ τα». - 

΄ 

Σ τροφαί. 
! 

! Χ ] ΄σ- Ψ) 
͵ῳ«-“-π-πυωπιπιωω -, 
δ: ]! Χ- χΧ Ι - 
--πωυωπ,ωπππ πω ὧυ, --, 
ξ χ 

ψσ΄-ς Ι Ῥ τω ͵ 
“μμωπψω -“πνω πωωπω που “-, 

᾿ 
Ϊ εξ ες ἢ .- 

ωωπωωπωωπνφμηπυ -π - 

ΠΝ, 
μμωμπ,π-ππτιυ -, 

ἱ 
Ϊ Ϊ ἔστ Ξ- ᾧ -ΞΞ 

“μἌω π᾿ νν -π,π ποὺς -,ὧὧἱἍὠἴ͵ν,-- ὠἦ’᾽ἀὐ--- -- . 

Ι! « 

- π᾿ ω.πύω πὴωσπου. -, 13 

- 

Ἔπῳδοῖ. 
! 

᾿ Ι Ζ-- 
-ν -.“πῳνσξσπηωπσῳ -, 

! ΄σ΄΄ν- 
-- ψ ψῳ -πῷῳ -, 

! ! 
-σ᾿ωπω πω -π πυωυυ -. 

Ϊ ἣν 
-“͵,͵“,ωπώωσππτῳω -, 

! ! 
--πω-π -υνπουυ -- 
---- ! ῳ 

λων “π΄ 3 σπὶὸ 

Ϊ 
“μὝμ-τ΄ῇυ --- - 

δ ὁ Π ὩΣ 
-- ---  ͵..-..-- -- 

ΜΜοῳω, 

“---ῳὦ πιίῳφαῳ πν - 3} 

Σ τροφὴ αἷς 

Ἔν ἀνδρῶν, ἕν θεῶν “γένος: ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν 

Ματρὸς ἀμφότεροι: διείργει δὲ πᾶσα κεκριμένα 
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Δύναμις, ὡς τὸ μὲν οὐδὲν, ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς 

αἰὲν ἕδος 
Μένει οὐρανός. ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν. ἢ 

μέγαν 
δ Νόον, ἤτοι φύσιν, ἀθανάτοις, 

Καί περ ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ νύκτας 
: 

ἄμμε πότμος 
Οἵαν τιν᾽ ἔγραψε δραμεῖν ποτὶ στάθμαν. 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

ΤῬεκμαίρει καί νυν ᾿Αλκιμίδας τὸ συγγενὲς ἰδεῖν, 

ἼἜΑνγχι καρποφόροις ἀρούραισιν, αἵτ ̓ ἀμειβόμεναι 
10 Τόκα μὲν ὧν βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν πεδίων 

ἔδοσαν. 
Τόκα δ᾽ αὖτ᾽ ἀναπαυσάμεναι σθένος ἔκμαρψαν. ἣλ- 

θέ τοι 
Νεμέας ἐξ ἐρατῶν ἀέθλων 

Παῖς ἐνωγώνιος. ὃς, ταύταν μεθέπων Διόθεν αἶσαν, 

νῦν πέφανται 
᾿ Ε " κ ἰώ Ν 

Οὐκ ἄμμορος ἀμφὶ πάλᾳ κυναγέτας, 

᾿Επῳδὸς α΄. 

ὅ Ἴχνεσιν ἐν ΠΠραξιδάμαντος ἑὸν πόδα νέμων 

ατροπάτορος ὁμαιμίου. 
Κεῖνος "γὰρ ᾿Ολυμπιόνικος ἐὼν, Αἰακίδαις 
"Ἕρνεα πρῶτος ἀπ᾽ ᾿Αλφεοῦ, 

κ , » - [2 

Καὶ πεντάκις ᾿Ισθμοῖ στεφανωσάμενος, 

20 Νεμέᾳ δὲ τρὶς, 
"Ἑπαυσε λάθαν 

8. αἰεὶ ἡ. “Αντιν᾽ 18-.14, πέφαντ᾽ οὐκ ἄ- 
10. ἄνδρεσσιν ἐμοιρος 

Ψ  ΎΝ 



σι ἘΓΊΆΑΙ͂Θ5 .«ἐ-: 17 

Σωκλείδα, ὃς ὑπέρτατος 

᾿Α γησιμάχῳ υἱέων “γένετο. 

Σ τροφὴ β΄. 

Ἐπεὶ: οἱ τρεῖς ἀεθλοφόροι πρὸς ἄκρον ἀρετάς 
25 Ἦλθον, οἵ τε πόνων ἐγεύσαντο. σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳ 

Ἕτερον οὔ τινα οἶκον ἀπεφάνατο πυγμαχία πλε- 
ὄνων 

Ταμίαν στεφάνων μυχῷ Ἑλλάδος ἁπάσας. ἔλ- 
πομαι 

Μέγα εἰπὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν. 
“ὯΩτ' ἀπὸ τόξου ἱείς: εὔθυν᾽ ἐπέων, ἄγ᾽. ἐπὶ τοῦ- 

τον, Μοῖσα. οὗρον 
80 Νῦν εὐκλέα: οἰχομένων “γὰρ ἀνέρων 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

᾿Αοιδοὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ᾽ ἐκόμισαν, 

Βασσίδαισιν ἅ τ᾽ οὐ ̓ σπανίζει: παλαίφατος γενεὰ, 
ἼἼδια ναυστολέοντες ἐπικώμια, Πεερίδων ἁ ἀρόταις 
Δυνατοὶ παρέχειν πολὺν ὕμνον, ἀγερώχων ἐρ- 

: 
Ὑμάτων 

35 “ἕϊνεκεν. καὶ γὰρ ἐν ἀγαθέᾳ, 

Χεῖρας ἑ ἱμάντι δεθεὶς, ΠΠυθῶνι κράτησεν ἀπὸ ταύ- 

τας αἷμα πάτρας 
“Χρυσαλακάτου ποτὲ Καλλίας ἁδὼν 

τ "λῆς Κ΄. 
ἜἝρνεσι Λατοῦς, παρὰ Κασταλίᾳ τε δαρδῖν 

ΠΟ ᾿Αγησιμώχω 95-80. Μέγα εἰπὼν τύχεν ἄντα σκοποῦ. 

ὯΩτ᾽ ἀπὸ τόξου ἱεῖσ᾽ εὐθὺν ἐπὶ τοῦτον ἄγ Ξ, ἜΡΆ οὖρον ζσέων 

᾿Ἔσκλξέεα. παροιχομένων 81]. λόγιοι 3). Χρύσαλα κάτω 
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᾿Ἑσπέριος ὁμάδῳ φλέγεν" 
40 Πόντου τε γέφυρ᾽ ἀκάμαντος ἐν ἀμφικτιόνων 

Ψ , 

᾿ΡῬΡαυροφόνῳ τριετηρίδι ᾿ 
Γίμασε ΤΠοσειδάνιον ἂν τέμενος. 

Βοτάνα τέ νιν 
1Π6θ᾽ ἁ λέοντος 

45 Νικάσαντ᾽ ἔρεφ᾽ ἀσκίοις 
΄- «ες 5" 3. ΤΆ 3 Φλιοῦντος ὑπ᾽ ὠγυγίοις ὄρεσιν. 

Σ τροφὴ Ὑ΄. 

Πλατεῖαι πάντοθεν λογίοισιν ἐντὶ πρόσοδοι 
Νάσον εὐκλέα τάνδε κοσμεῖν: ἐπεί σφιν Αἰακίδαι 
"Ἕπορον ἔξοχον αἶσαν, ἀρετὰς ἀποδεικνύμενοι 

μεγάλας. 
ὅὃ0 Πέταται δ᾽ ἐπί τε χθόνα καὶ διὰ θαλάσσας τη- 

λόθεν 

"Ονυμ᾽ αὐτῶν, καὶ ἐς Αἰθίοπας. 
Μέμνονος οὐκ ἀπονοστάσαντος, ἐπᾶλτο: βαρὺ 

δέ σφι δεῖξε νεῖκος 
“Χαμαὶ καταβὰς ᾿Αχιλεὺς ἀφ᾽ ἁρμάτων, 

᾿Αντιστροφὴ νγ΄. 

εὖ πὰ υἱὸν εὖτ᾽ ἐνάριξεν ᾿Αόος ἀἁ ἀκμᾷ 
8 ἜΧ εος ζακότοιο. καὶ ταύταν μὲν παλαιότεροι 
ὉδὸΝ ἁμαξιτὸν εὗρον. ἕπομαι δὲ καὶ αὐτὸς ἔχων 

μελέταν: 

Τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων 
Λέγεται παντὶ μάλιστα δονεῖν 

40. ᾿Αμφικπυόνων 58. ᾿Αχιλλεὺς χαμαὶ καξξὰς 
45. ἔρεψ᾽ 84. ᾿Αοῦς αἰχμᾷ 

63. σῷιν νεῖκος ἔμπεσ᾽ δὅ. καὶ τάνδε μὲν 
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Θυμόν. ἑκόντι δ᾽ ἐγὼ νώτῳ μεθέπων δίδυμον 
ἄχθος, ἄγγελος βᾶν, 

ὁ0 Πέμπτον γ᾽ ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο “γαρύων 

᾿Επῳδὸς γγ. 

Εὖχος ἀγώνων ἄπο, τοὺς ἐνέποισιν ἱεροὺς, 
᾿Αλκιμίδα ὅ γ᾽ ἐπάρκεσεν 
Κλειτὰ “γενεά: δύο μὰν Κρονίου πὰρ τεμένει 
Παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐνόσφισε ιμίδαν 

66 Κλᾶρος προπετὴς ἀνθε’ ᾿Ολυμπιάδος. 
Δελφῶν κεν 

Τάχος δὲ ἅλμας 
Ἴσον εἴποιμι Μελησίαν, 

Χειρῶν τε καὶ ἰσχύος ἁνίοχον. 

59. ἕξαν, 62. ᾿Αλκιμίδα; σό γ᾽ 64. Πα, σί τ᾽ 
60. Πέμπον ἐπ᾽ 68. Κλειτᾷ γενεξ' δύο μὲν 69. Χερῶν 

Μ“Μ 



178 

ΕἸ ΔΌΣ ζ΄. 

ΣΩΓΈ ΝΕΙ ΑΥΓΤΙΝΗ ΤῊ», 

ΠΑΙΔῚ ΠΕΝΤΑΙΘΛΏ,. 

----αἴ»-- 

Στροφαΐ. 
7 ῇ ᾿Ψ) 

- πω που -Ὄ--υΟ-ν. .Ψ.. 

! 
͵ -- Ι 
-.,Ἃὀωὄυωὠω-πωκψνπω, ππωποπππωπσς-υ 

! ! Ὁ 
πωυω-πωππππιυ-υ  -, 

Υς 
! Χ ΩΝ Ι Ξ-Ξ 

--ω-ππιωκνυ,πυωνπω πω, 
Ι ! »-ε .- 
ων π πωπονννω π-π, 

! 
! ζφ.Σ.: σι “Ὃ 

͵ ΣΝ « 
-- .- τ « “ὦ «ΦὩΦᾳ“φ ““ῷῳ “ 

ΜΜΜ, 

! :ς ξῸ ἢ Ξ-- 
-- “λα “Ὁ “ὦ “ὦ ὁ “πῳ ῳρΨρ -- ὦ το ἂν 

Ἑπῳδοΐ. 
Ι 

Ἷ ͵ 2: . 
μὰ πὶ πὰ ῷ στ νον 

χ 

Ζεῖν ! Ϊ - 
τῳ πίνω - πὺῳ “-, 

! 
Χ ! σας ῳ 

-ςιτυπωω πω πο - 

Χ ! 
"411: ! “΄- - 

μυῳω πω πψψμῳω -π ο - 
ς Χ 

πος ! ““- ! 
μω ψ«-πιῳω πὸ πω ψω πω πῆ ποὺ -. 

Σ τροφὴ α΄. 

᾿Ελείθυια, πάρεδρε Μοιρᾶν βαθυφρόνων. 

ΗΣ πάρεδρος 
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Παξ μεγαλοσθενέος. ἄκουσον, Ἥρας, γενέτειρα 
τέκνων: ἄνευ σέθεν 

Οὐ φάος. οὐ μέλαιναν δρακέντες εὐφρόναν 
Τεὰν ἀδελφεὰν ἐλάχομεν ἀγλαόγυιον ἽἭ βαν. 

5 ᾿Αναπνέομεν δ᾽ οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα" 
Ἐΐργει δὲ πότμῳ ζυγένθ᾽ ἕτερον ἕτερα. σὺν δὲ τὶν 
Καὶ παῖς ὁ Θεαρίωνος ἀρετᾷ κριθεὶς ᾿ 
Εὔδοξος ἀείδεται Σωγένης μετὰ πενταέθλοις. 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Πόλιν “γὰρ φιλόμολπον οἰκεῖ δορικτύπων 

10 Αἰακιδᾶν: μάλα δ᾽ ἐθέλοντι σύμπειρον ἀγωνίᾳ 

θυμὸν ἀμφέτειν. 
Εἰ δὲ τύχη τις ἔρδων, μελίφρον᾽ αἰτίαν 

Ῥοαῖσι Μοισᾶν ἐνέβαλεν: αἱ μεγάλαι “γὰρ ἀλκαὶ 
Σκότον πολὺν ὕμνων ἔχοντι δεόμεναι: 
"Εργοις δὲ καλοῖς ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ. 

15 Εἰ, Μναμοσύνας ἕκατι λιπαράμπυκος, 

ἱ Εὕρηται ἄποινα μόχθων κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς. 

᾿ ΕΣ πῳδὸς α΄. 

Σοφοὶ δὲ μέλλοντα τριταῖον ἄνεμον 
"Ἔμαθον, οὐδ᾽ ὑπὸ κέρδει βλάβεν- 
τὶ Ἅ ’ , κ 

Αφνεὸς πενιχρός τε θανάτου παρὰ 

20 Θαμὰ νέονται- ἐγὼ δὲ πλέον ἔλπομαι 

Λόγον ᾿Οδυσσέος, ἢ πάθεν, διὰ τὸν ἁδυεπῆ “γε- 

νέσθ᾽ Ὅμηρον, 

θΘ. πότμω ζυγὸν 15. Μνημοσύνας 18. βάλον. 
11. ἕρδων, 12. ταὶ 16. Εδρη τις 90. Σῶμα... πλέον 



180 ΝΕΜΕΟΝΙΓΚΑΙ. 

Ακ Σ τροφὴ β΄. 

᾿Επεὶ ψεύδεσί οἱ, ποτανᾷ γε μαχανᾷ, 
Σεμνὸν ἔπεστί τι, σοφία δὲ κλέπτει παράγοισα 

’ οὖ ἈῊΡ, μύθοις: τυφλὸν δ᾽ ἔχει β 
Ἧτορ ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος. εἰ γὰρ ἣν 

25 τὰν ἀλάθειαν ἰδέμεν, οὔ κεν ὅπλων χολωθεὶς 
ὋὉ καρτερὸς Αἴας ἔπαξε διὰ φρενῶν β 
Λευρὸν ξίφος, ὃν κράτιστον, Αχιλέος ἄτερ. μάχᾳ, 
μ»- -»ἢ- ’ ’ ’ “ Ξανθῷ Μενέλᾳ δάμαρτα κομίσαι. θοαῖς 
᾽ν ναυσὶ πόρευσαν εὐθυπνόου Ζεφύροιο πομπαὶ 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

80 Πρὸς "ϊλου πόλιν. ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται 
Κῦμ᾽ ᾿Αἴδα, πέσε δ᾽ ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα- 

τιμὰ δὲ γίγνεται, 
Ὧν θεὸς ἁβρὸν αὔξει λόγον, τεθνακότων 

’ Α δ ’ 5 Ἀ " ’ οαθόων, τοὶ παρὰ μέγαν ὀμῴφαλον εὐρυκόλπου 
Μόλον χθονός: ἐν ΠΠυθίοισι δὲ δαπέδοις 

86 Κεῖται, Πριάμου πόλιν Νεοπτόλεμος ἐπεὶ πράθεν" 
Τᾷ καὶ Δαναοὶ πόνησαν: ὁ δ᾽ ἀποπλέων 
Σκύρου μὲν ἅμαρτε, πλαγχθέντες δ᾽ εἰς ᾿Εφύραν 

ἵκοντο: 

Ἔ πῳδὸς β΄. 

Μολοσσίᾳ δ᾽ ἐμβασίλευεν ὀλίγον 
Χρόνον: ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρεν 

40 Τοῦτό οἱ γέρας. ᾧχετο δὲ πρὸς θεὸν, 

9. ψευδέεσσίν οἱ, ποτανᾷ μαχανῷ, 98, Ξανθῶ Μενέλα 84. Ἔκολε 
35. “Ἐὰν ἀλάθειαν εἰδέμεν, 53. Βοᾷ ϑοῶν. σοὶ γὰρ μέγαν 

93:7. ὥμαρτεν, ἵκοντο δ᾽ εἰς ἜἜφυραν πλαχθέντες. 



ἙΓΆΟΣ ζ΄: 181 

Κτέαν᾽ ἄγων Τροΐαθεν ἀκροθινίων, 

Ἵνα κρεῶν νιν ὕπερ μάχας ἔλασεν ἀντιτυχόντ᾽ ἀ- 
νὴρ μαχαίρᾳ. 

κ (2 

Σ τροφὴ ΥὙ. 

Βάρυνθεν δὲ περισσὰ Δελφοὶ ξεναγέται. 
᾿Αλλὰ τὸ μόρσιμον ἀπέδωκεν: ἐχρῆν δέ τιν᾽ ἔνδον 

ἄλσει παλαιτάτῳ 
45 Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ λοιπὸν ἔμμεναι 

Θεοῦ παρ᾽ εὐτειχέα δόμον, ἡρωΐαις δὲ πομπαῖς 

Θεμίσκοπον οἰκεῖν ἐόντα πολυθύτοις 
Εν 3 Ρ 9 Ῥ , ,, ’ 

ὑώνυμον ἐς δίκαν. τρία ἔπεα διαρκέσει" 
Οὐ Ψψεῦδις ὁ μάρτυς ἕργμασιν ἐπιστατεῖ. 

ἐν ΄σ ᾿ “,΄.Φ ’ , » 5 “ 
60 Αὔγινα, τεῶν Διός τ᾽ ἐκγόνων, θρασύ μοι τόδ᾽, εἰ- 

πεῖν 

᾿Αντιστροφὴ ὟὙ΄. 

Φαενναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν κυρίαν λόγων 
Οἴκοθεν: ἀλλὰ “γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ “γλυκεῖα 

ἔργῳ: κόρον δ᾽ ἔχει 

Καὶ μέλι καὶ τὰ τέρπν᾽ ἄνθε᾽ ᾿Αφροδίσια. 
Φυᾷ δ᾽ ἕκαστος διαφέρομεν, βιοτὰν λαχόντες, 
ε ι κι κι ΕΣ τ ν το 5 Ὁ“ 

56 Ὁ μὲν τὰ, τὰ δ᾽ ἄλλοι: τυχεῖν ὁ ἐν αὐύνατον 
ἨΈ δ ’ 4“ “5 , 3 ὔ 

ὑδαιμονίαν ἅπασαν ἀνελόμενον: οὐκ ἔχω 
Εἰπεῖν, τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος ἔμπεδον 
0) Θ , ν 9 , ᾿ 27 

ρεξε. εαρίων, τὶν δ᾽ ἐοικότα καιρὸν ὄλβου 

᾿Επῳδὸς γ΄. 

Δίδωσι, τόλμαν τε καλῶν ἀραμένῳ 

΄ὕ 

41. Κτέατ᾽ ἀνάγων Τρωΐαθεν 48, Εὐώνυμον. ἐς δίκαν τρία 56. οὐδ᾽ 



1823 ΝΕΜΕΟΝΙΓΚΑΙ. 

60 Σύύνεσιν οὐκ ἀποβλάπτει φρενῶν. 
ΜΗ ,» ’ 9 ἈΝ δ. » ’ ’ 

ἱΞεῖνός εἶμι: τὸν αἰνὸν ἀπέχων ψόγον, 
ὃ “ ς Ἂν, , 5 ΕΔ ὃ Μ᾿ ΝΣ 

ατος ὦτε ῥοὰς, φίλον ἐς ἀνὸρ᾽ ἄγων 

Κλέος ἐτήτυμον, αἰνέσω: ποτίφορος δ᾽ ἀγαθοῖσι 
μισθὸς οὗτος. 

Σ τροφὴ ὃ. 

᾿Εἰὼν δ᾽ ἐγγὺς, ᾿Αχαιὸς οὐ μέμψεταί μ᾽ ἀνὴρ 

θ6 ᾿Ιονίας ὑπὲρ ἁλὸς οἰκέων: προξενίᾳ πέποιθ᾽- ἔν" 
τε δαμόταις 

Ὄμματι δέρκομαι λαμπρὸν, οὐχ ὑπερβαλὼν, 
, Γ ἊΠ ἊΣ Ἁ ΕΖ. ε Α ᾿ ΒΩ 

Βίαια πάντ᾽ ἐκ ποδὸς ἐρύσαις: ὁ δὲ λοιπὸς εὔφρων 
" ’ Ὁ Ἁ ’ “ἡ 9 - 

Π|οτὶ “Χρόνος ἕρποι" μαθὼν δέ τις ἂν ερεῖ; 

Εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαι ψόγιον ὄ ὄαρον ἐννέπων. 
70 Εὐξενίδα πάτραθε Σώγενες, ἃ ἀπομνύω 

Μὴ, τέρμα προβὰς, ἄκονθ᾽ ὥστε χαλκοπάρᾳον, 
ὄρσαι 

᾿Αντιστροφὴ δὅ΄. 

Θοὰν γλῶσσαν, ὃς ἐξέπεμψεν παλαισμάτων 

Αὐχένα καὶ σθένος ἀδίαντον, αἴθωνι πρὶν ἁλίῳ 
Ὑυΐον ἐμπεσεῖν. 

Ἐπὶ πόνος ἢν. τὸ τε πνὸν πλέον πεδέρχεται. : ρ ΜᾺ 
Ἔα με: νικῶντί “γε χάριν, εἴ τι πέραν ἀερθεὶς 
᾿Ανέκρατγον, οὐ τραχύς εἰμι καταθέμεν. 

ΕΣ ἵ ’ “ Χ μ Ὁ [2 - , 

Εἴρειν στεφάνους, ἐλαφρόν: ἀναβάλεο: Μοῖσά τοι 
Κολλᾷ χρυσὸν, ἔν τε λευκὸν ἐλέφανθ᾽ ἁμᾷᾶ. 

ΙΝ ᾳ ΧΡ ΝΜ ’ ε «Δ Ὁ, ὃ 

Καὶ λείριον ἄνθεμον ποντίας ὑφελοῖσ' ἐερσας. 

»" ὧι 

60. Σύνεσις οὐκ ἀποβλέπει 1. ὧὦτε 13. ἰξέπεμ ψας 
6]. εἰμι, σκοτεινὸν ἀπέχων ψόγον. Ἴδ. τί περ ἂν 
θὅ. καὶ προξενία 69. Ψέγιον πῇ. ἀναβάλλεο. 
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Ἔπῳδὸς δ΄. 

80 Διὸς δὲ μεμναμένος ἀμφὶ Νεμέᾳ 
ΠΟολύφατον θρόον ὕμνων δόνει 
᾿Ασυχᾶ. βασιλῆα δὲ θεῶν πρέπει 

͵ ΒῚ , , ες...) 
Δάπεδον ἂν τόδε “γαρυέμεν ἁμέρᾳ 
3 ’ ’ Ἁ " [. ε Ἁ ,ὕ 

Οπές λέγοντι "γὰρ Αἰακόν μιν ὑπὸ ματροδόκοις 
γοναῖς φυτεῦσαι, 

Στροφὴ ε΄. 

86 Ἑ ᾳ μὲν πολίαρχον εὐωνύμῳ πάτρᾳ. 
δ 5! ΄ ’ δὲ “ Α “- ἀδ ’, 

ράκλεες, σέο δὲ προπρεῶνα μὲν ξεῖνον ἀδελφεόν 
τ΄. εἰ δὲ “γεύεται 

᾿Ανδρὸς ἀνήρ τι; “Φαϊμέν κε γείτον᾽ ἔμμεναι, 
Νόῳ φιλήσαντ᾽ ἀτενέϊ, γείτονι “χάρμα πάντων 
Ἐπάξιον: εἰ δ᾽ αὐτὸ καὶ θεὸς ἀνέχοι, 

90 ᾽ν τίν κ᾽ ἐθέλοι, Γίγαντας ὃς ἐδάμασας, εὐτυχῶς 
Ναίειν, πατρὶ Σωγένης ἀταλὸν ἀμφέπων 

Θυμὸν, προγόνων ἐὐκτήμονα ζαθέαν ἀγυιάν' 

᾿Αντιστροφὴ ε΄. 
Ἢ" κι , 522 ἐ ΄ ᾺΞ 

πεὶ, τετραόροισιν ὧθ᾽ ἁρμάτων ζυγοῖς, 
5 ’, ’ ΨἸ -“ ᾿» ’; “«. 

Ἐῶδν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς, ἀμφοτέρας ἰὼν 
ειρός. ὦ μάκαρ, 

96 Τὶν δ᾽ ἐπέοικεν, Ἥρας πόσιν τε πειθέμεν 

Κόραν τε "γλαυκώπιδα: δύνασαι δὲ βροτοῖσιν 
ἀλκὰν 

᾿Αμαχανιᾶν δυσβάτων θαμὰ διδόμεν. 

81. ὕμνων θρήον 82. ᾿Ασυχῇ. 88. φιλήσαντά γ᾽ ἀτενεῖ, γείτονι : 
88. δευμερᾷ 87. ἀνὴρ, τί Φ. 59. ἄν ἔχοι, 90. ἐθέλει, 95. Ἥραν 
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Εἰ γάρ σφισιν ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις 
“ ΄- ; “ ’ Ήβᾷᾳ λιπαρῷ τε γήραϊ διαπλέκοις 

100 Εὐὐδαίμον᾽ ἐόντα: παίδων δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεὶ 

᾿Επῳδὸς ε΄. 
’ 2 “  ἐΨ ,, 

ΤἹέρας τό περ νῦν, καὶ ἄρειον ὄπιθεν. 
Ἁ θ. "» ᾿Ὶ ΕΣ [4 2 

"Γὸ δ᾽ ἐμὸν οὔ ποτε φάσει κέαρ 

᾿Ατρόποισι Νεοπτόλεμον ἑλκύσαι 
"Ἑπεσι: ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράκι τ᾽ ἀμπολεῖν 

106 ᾿Απορία τελέθει, τέκνοισιν ἅτε μαψυλάκας. Δι- 
ὃς Κόρινθος. 

99. γήρᾳ 105, κα Ψψιλάκας, 
104, ἼἜπεσσι" ταῦτα δὲ πρὶς τετράκις τ᾽ 



γψ 

18 

ΕΥ͂ΔΟΣ η. 

ΔΕΙ͂ ΝΙΔῚ ΑΥ̓ΤΙΝΗ ΤῊ, 

ΣΤΑΔΙΕΙ͂Π. 

-- πος» - 

Στροφαΐ. 
Χ- Ι ] ππ 
-“3.ὡπτυωπππ πὸὺο πΚ π----οὺυ. -οὺὐῦ --ἄ, 

ἢ - ! ἥ υ 
-ὡπ που πππ--οι - -ππ-Ὄιο ἷὝιπωυ -Ὁ- 

ἢ - Ι Ι - 
-πωπώποὮᾧ, -π πἰἼπο-ππ-πτωπυωυ - 

! ἢ ! - 
“μπνωπ-": λππωπππιωπωυω.π-υ, 

ἢ - ἢ -͵ -- 
ὄὅ πω πω π- ἀ-ω - ωσπωσπ» ) 

᾽᾿Ἐπῳὸ οἵ. 
! ἢ ΜΞ, 
--ωωπῳωπ πωππσποῳωῳω -“-, 

ἢ ! υ 
« -“«ψῳ ψνῳ -, 

ἢ πιυὋἝῃηᾺ 
“ψἝῳ « -- ψἝω, “.,“τὟἫὋοὠπ-οο -ὔὺὖνὉὦὄ -. 

Ι ἢ . 
--πω» --- - ψπ-πῶω π“-, 

! Ι Ι . 
δπωππ-πωνπωνπ, πῷω -- 

! ! ! ! - 
--- “.-., ςὈἰ3Ὀι ον ο, --Ὡ͵͵τΠ ιν - - ιν “Φ“΄ὩῸνΦῬ. “πνῳ, 

! ! ἢ ! τ 5, 
--Ἃι - - -τὺυ----.---------------.-----. 11 

κ ’ 

Σ τροφὴ α: 

“Ὥρα πότνια. κάρυξ ᾿Αφροδίτας ἀμβροσιᾶν φι- 

λοτάτων, 

Ατε παρθενηΐοις παίδων τ ̓ ἐφίζοισα γλεφάροις, 
Τὸν μὲν ἁμέροις ἀνάγκας χερσὶ βαστάζζεις. ἕτερον 

δ᾽ ἑτέραις. 
᾿Αγαπατὰ δὲ, καιροῦ μὴ πλαναθέντα πρὸς ἔργον 

ἕκαστον, 
5. Τῶν ἀρειόνων ἐρώτων ἐπικρατεῖν δύνασθαι. 

2, παρθενίοισι καὶ παίδων ἐφ. βλεῷ. 8. ἀν ἀγκὰς 



186 ΝΕΜΕΟΝΙΓΚΑΙ, 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Οἷοι καὶ Διὸς Αὐγίνας τε λέκτρον ποιμένες ἀμ- 
φεπόλησαν 

Κυπρίας δώρων: ἔβλαστεν᾽ δ᾽ υἱὸς, Οἰνώνας βα- 
σιλεὺς, 

Χειρὶ καὶ βουλαῖς ἄριστος. πολλά νιν πολλοὶ 
λιτάνευον ἰδεῖν" 

5" κ ᾿ ε ’; 3, ’ὕ Αβοατὶ “γὰρ ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόντων 
ιο Ἤθελον κείνου γε πείθεσθ᾽ ἀναξίαις ἑκόντες, 

᾿Επῳδὸς α΄. 

Οἱ τε κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναισιν ἅρμοζον στρατὸν, 
Οἱ τ᾽ ἀνὰ Σπάρταν [Πελοπηϊάδαι. 
ἹἹκέτας Αἰακοῦ σεμνῶν “γονάτων πόλιός θ᾽ ὑπὲρ 

ἴλας 
᾿Αστῶν θ᾽ ὑπὲρ τῶνδ᾽ ἅπτομαι, φέρων 
Λυδίαν μίτραν καναχηδὰ πεποικιλμέναν, 

Δείνιος δισσῶν σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα Νε- 
μεαῖον ἄγαλμα. 

Σὺν θεῷ “γάρ τοι φυτευθεὶς ὄλβος ἀνθρώποισι 
’ 

παρμονώτερος" 

Σ τροφὴ β'. 

Ὅσπερ καὶ Κινύραν ἔβρισε πλούτῳ ποντίᾳ ἔν 
ποτε Κύπρῳ. 

“ κ Ἁ ’ὔ τὰ [ [ Ἰσταμαι δὴ ποσσὶ κούφοις, ἀμπνέων τε πρίν τι 
φάμεν. 

20 Πολλὰ “γὰρ πολλᾷ λέλεκται: νεαρὰ δ᾽ ἐξευρόντα 
δόμεν βασάνῳ 

»- ́ι 

10, πείθεσθα, ἀξίαις 18. γουνάτων 16. Δείνιδος 
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Ἐς ἔλεγχον, ἅπας κίνδυνος: ὄψον δὲ λόγοι 
φθονεροῖσιν" 

ἽΜπτεται δ᾽ ἐσλῶν ἀεὶ, χειρόνεσσι δ᾽ οὐκ ἐρίζει. 

᾿Αντιστροφὴ Β΄. 

Κεῖνος καὶ Τελαμῶνος δάψεν υἱὸν, φασγάνῳ ἀμ- 
φικυλίσσαις. 

Ἢ τιν᾽ ἄγλωσσον μὲν, ἦτορ δ᾽ ἄλκιμον, λάθα 
ῃ 

κατέχει 
95 ᾿Εν λυγρῷ νείκει. μέγιστον δ᾽ αἰόλῳ ψεύδει “γέρας 

ὅπ Ὁ 
ἀντέταται. 

ΚΚρυφίαισι γὰρ ἐν ψάφοις ᾿Οδυσσῆ Δαναοὶ θε- 
ράπευσαν, 

“Χρυσέων δ᾽ Αἴας στερηθεὶς ὅπλων φόνῳ πάλαισεν. 

᾿Επῳδὸς β΄. 

Ἢ μὰν ἀνόμοιά γε δάοισιν ἐν θερμῷ χροΐ 

Ἕλκεα ῥῆξαν πελεμιζόμενοι 

80 ὝὙ π᾿ ἀλεξιμβρότῳ λόγχᾳ, τὰ μὲν ἀμφ᾽ ᾿Αχιλεῖ 

νεοκτόνῳ, 
ἼΑλλων τε μόχθων ἐν πολυφθόροις 

; πον : πον 
᾿Ἀμέραις. ἐχθρὰ ὃ ἄρα πάρφασις ἣν καὶ πάλαι, 

Αἑμύλων μύθων ὁμόφοιτος, δολοφραδὴς, κακο- 

ποιὸν ὄνειδος, 
ἋΑ τὸ μὲν λαμπρὸν βιᾶται, τῶν δ᾽ ἀφάντων 

κῦδος ἀντείνει σαθρόν. 

Σ τροφὴ Ὑ΄. 

35 Εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθος, Ζεῦ πάτερ. ἀλλὰ 

κελεύθοις 
986. Λυγρῷ ἐν 99. σπολερμιζόμενοι 
28, δαΐσισιν 81. μόχθων πολυφϑόροισιν ἐν 
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᾿Απλόύαις ζωᾶς ἐφαπτοίμαν, θανὼν ὡς παισὶ κλέος 
Μὴ τὸ δύσφαμον προσάψω. χρυσὸν εὔχονται, 

πεδίον δ᾽ ἕτεροι 
᾿Απέραντον: ἐγὼ δ᾽ ἀστοῖς ἁδὼν καὶ χθονὶ “γυῖα 

καλύψαιμ᾽, 
Αἰνέων αἰνητὰ, μομφὰν δ᾽ ἐπισπείρων ἀλιτροῖς. 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ΄. 

40 Αὔξεται δ᾽ ἀρετὰ, χλωραῖς ἐέρσαις ὡς ὅτε δένδρεον 
᾽ 
ᾷσσει. 

᾽ν σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθεῖσ᾽ ἐν δικαίοις τε: πρὸς 
ΕΒ ς 
ὑγρὸν 

Αἰθέρα. χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν: τὰ 

μὲν ἀμφὶ πόνοις 

Ὑπερώτατα: μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι 

θέσθαι 

Πίστιν. ὦ Μέγα, τὸ δ᾽ αὖτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι, 

᾿Ε“πῳδὸς γγ΄. 

45 Οὔ μοι δυνατὸν, (κενεᾶν δ᾽ ἐλπίδων χαῦνον τέλος,) 
Σεῦ δὲ πάτρᾳ Χαριάδαις τε λάβρον 
Ὑπερεῖσαι λίθον Μοισαῖον, ἕ ἕκατι ποδῶν εὐωνύμων 
Δὶς δὴ δυοῖν. χαίρω δὲ, “πρόσφορον 

Ἔν μὲν ἔργῳ κόμπον ἱείς" ἐπαοιδαῖς δ᾽ ἀνὴρ 
ὅ0 ΝΥώδυνον καί τις κάματον θῆκεν. ἣν γε μὰν ἐπι- 

κώμιος ὕμνος 
Δὴ πάλαι. καὶ πρὶν "γενέσθαι τὰν ᾿Αδράστου τάν 

τε Καδμείων ἔριν. 

40-41. δένδρον ἀΐσσει, σοφοῖς ... ὑγρὰν 49. ἐπ᾽ ἀοιδαῖς 
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ἘΠ ΆΙΘΣ:. ὃ΄. 

ΧΡΟΜΙΏ, ΑΥ̓ΤΝΑΙΏ, 

ἽἌΡΜΑΤΙ. 

--«α---- 

Σ τροφαΐ. 
! 
πρὸ“ Ἐκ «(τῳ ω  .«“ῳςῳῳ -“ -Ὁὄ) 

! ! ! ! ᾿ Ὁ 
-ωι.- - -ππππ,ιπυωπτωω.π,π- πὴΌ---- -- . -, 

"« 

! ! ες 
πω πωωπ,-π πω πωω ππσπῳωυ -, 

! ! ! ! "Ὁ 
-ῳ.υ- - -- τὧὧ}ουοῦνο- οὦὧὖὦ--,. - .ο-ο---- --ο.--ο-- ------’,ὕ--. 

! ! ! ἘΞ 
- -- ἅ͵π------ ο---ν--ν, 13 

Α ΄ 

Σ τροφὴ α΄. 

Κωμάσομεν παρ᾽ ᾿Απόλλωνος Σικυώνοθε, Μοῖσαι, 

Γὰν νεοκτίσταν ἐς Αἴτναν, ἔνθ᾽ ἀναπεπταμέναι 

ξείνων νενίκανται θύραι, 

Ὄλβιον ἐς Χρομίου δῶμ᾽. ἀλλ᾽ ἐπέων «γλυκὺν 

ὕμνον πράσσετε. 
Τὸ κρατήσιππον “γὰρ ἐς ἅρμ᾽ ἀναβαίνων. ματέρι 

καὶ διδύμοις παίδεσσιν αὐδὰν μανύει, 
ΠΠυθῶνος αἰπεινᾶς ὁμοκλάροις ἐπόπταις. 

Στροφὴ β΄. 

"Ἔστι δέ τις λόγος ἀνθρώπων, τετελεσμένον ἐσλὸν 

Μὴ χαμαὶ σιγᾷ καλύψαι, θεσπεσία δ᾽ ἐπέων 

καύχαις ἀοιδὰ πρόσφορος. 

᾿Αλλ’ ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ᾽, ἀνὰ δ᾽ αὐλὸν 
ΣΟ ον τον 
ἐπ᾿ αὐτὰαν ρσομεν 

ἡ, καύχας 
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Ἵππίων ἄθλων κορυφὰν, ἅ τε Φοίβῳ θῆκεν "Α- 
δραστος ἐπ᾿ ᾿Ασωποῦ ῥεέθροις: ὧν ἔγὼ 

᾿ 3 , “- - - 

10 Μνασθεὶς, ἐπασκήσω κλυταῖς ἥρωα τιμαῖς, 
κ , 

Στροφὴ Ύ.- 

Ὃς τότε μὲν βασιλεύων κεῖθι, νέαισί θ᾽ ἑορταῖς. 
93 2 3.5.» “ ς [ [4 ’ - 

Ἰσχύος τ ἀνδρῶν ἅμιλλαις, ἅρμασι τε λαφυροῖς. 

ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν. 

Φεῦγε γὰρ ᾿Αμφιάρηόν τε θρασυμήδεα καὶ δεινὰν 

στάσιν, 
ΠΠατρῴων οἴκων ἀπό τ᾽ Αργεος: ἀρχοὶ δ᾽ οὐκ 

ἔτ᾽ ἔσαν Ταλαοῦ παῖδες, βιασθέντες λύᾳ. 
ἣ , ι , , ᾿ , ΕΥϑΑ γι 
1 Κρέσσων δὲ καππαύει δίκαν τὰν πρόσθεν ἀνήρ. 

Στροφὴ ὃι- 

᾿Ανδροδάμαντ᾽ ᾿Εἰριφύλαν ὅρκιον ὡς ὅτε πιστὸν 

Δώκαν Οἰκλείδᾳ “γυναῖκα, ξανθοκομᾶν Δαναῶν 
ἦσαν μέγιστοι δὴ τότε. 

, ᾿ τὸ ε 7, , Ε κ 

Καί ποτ᾽ ἐς ἑπταπύλους Θήβας ἄγαγον στρατὸν 
ἀνδρῶν, αἰσιᾶν 

τὸ ᾿] Ψ ’ ε ’; ἘΝῚ ᾽ὔ “" κ 

Οὐ κατ᾽ ὀρνίχων ὁδόν: οὐδὲ Κρονίων, ἀστεροπὰν 
ἐλελίξαις, οἴκοθεν μαργουμένους 

20 Συτείχειν ἐπώτρυν᾽. ἀλλὰ φείσασθαι κελεύθου. 

Στ ροφ ἡ ε΄. 

Φαινομέναν δ᾽ ἄρ᾽ ἐς ἄταν σπεῦδεν ὅμιλος ἱκέσθαι 
’ δ“ - ’ δ 3᾿ ᾿Ὶ 

Χαλκέοις ὅπλοισιν ἱππείοις τε σὺν ἔντεσιν: ,1- 
.-. "ἌἈ:Ὶ ,᾿Ψ " 

σμηνοῦ δ᾽ ἐπ᾽ ὄχθαισι. "γλυκὺν 

9. Ἱππείων 14, Πατρίωνω 177-18. Δόντες ... μέγιστοι. Καί ποσὶ 
10. ᾿Ανδροδάμαν ς᾽ 18. στρατὸν ἄγαγον 
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, - ᾿ ’ , , 

Νόστον ἐρυσσάμενοι, λευκανθέα σώμασι πίαναν 
καπνόν: 

ε κ κ ΄ Ἁ , ΄“ ε Ἑπτὰ “γὰρ δαίσαντο πυραὶ νεογυίους φῶτας: ὁ 
δ᾽ ̓ Αμφιάρη σχίσσεν κεραυνῷ παμβίᾳ 

95 Ζεὺς τὰν βαθύστερνον χθόνα. κρύψεν δ᾽ ἅμ᾽ ἵπποις, 

Σ τροφὴ ς΄. 

Δουρὶ ΠΕερικλυμένου πρὶν νῶτα τυπέντα μαχατὰν 

Θυμὸν αἰσχυνθῆμεν. ἐν “γὰρ δαιμονίοισι φόβοις 
φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν. 

Επὶ δυνατὸν, Κρονίων, πεῖραν μὲν ἀτγάνορα Φοι- 

νικοστόλων 

᾿Ε γχέων ταύταν θανάτου πέρι καὶ ζωᾶς ἀναβάλ- 
λομαι ὡς πόρσιστα, μοῖραν δ᾽ εὔνομον 

30 Αἰτέω σε παισὶν δαρὸν Αἰὐἰπτναίων ὀπάζειν, 

Στροφὴ ζ' 
. Υ τ ον 8.5 Ψ΄' 9 4Ὧ 

Ζεῦ πατερ: αγλαϊαισιν δ᾽ ἀστυνόμοις ἐπιμίξαι 
Ψ 5 ’ ’ ’ - 9 ’ὔ Α γ΄ 

Λαόν. ἐντί τοι φίλιπποί τ΄ αὐτόθι καὶ κτεάνων 

ψυχὰς ἔ ἔχοντες κρέσσονας 

"Ανδρες. ἄπιστον ξειπ᾽- αἰδὼς γὰρ ὑπὸ κρύφα 

κέρ δει κλέπτεται 

Ἃ φάρα δόξαν. Χρομίῳ κεν ὑπασπίζων. τ παρὰ 

πεζοβόαις, ἵπποις τε. ναῶν τ᾽ ἐν μάχαις, 

δ Ἕκρινας ἃ ἂν κίνδυνον ὀξείας ὦ αὑτάς, 

Σ τροφὴ η.. 
»“" . ’; ’ Ἀ 5»᾽ ν “- 

Οὕὔνεκεν ἐν πολέμῳ κείνα θεὸς ἔντυεν αὐτοῦ 

933. ἐρυσάμενοι, χευκανθέα σώματ᾽ ἐπίαναν 
« ΄ 4)- 

34. ὁ δ᾽ ᾿Αμφιάρηι σχίσεν 958. ὑπόκρυφα 
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Θυμὸν αἰχματὰν ἀμύνειν λοιγὸν ᾿Ενυαλίου. παῦ- 
ροι δὲ βουλεῦσαι, φόνου 

Παρποδίου νεφέλαν τρέψαι ποτὶ δυσμενέων ἀν- 
δρῶν στίχας 

Χερσὶ καὶ ψυχᾷ, δυνατοί. λέγεται μὰν “Ἕκτορι 
μὲν κλέος ἀνθῆσαι Σκαμάνδρου χεύμασιν 

40 ᾿ΑὙγχοῦ: βαθυκρήμνοισι δ᾽ ἀμφ᾽ ἀκταῖς ᾿ΕἸλώρου, 

Σ τροφὴ θ΄. 

Ἔνθα ἱΡέας πόρον ἄνθρωποι καλέοισι, δέδορκεν 

ΤΠαιδὲ τοῦτ᾽ ᾿Α:γησιδάμου φέτγεγος ἐν ἁλικίᾳ πρώ- ἐν νο ον ΡΤ ᾳ πρ 
τᾳ. τὰ δ᾽ ἄλλαις ἄμέραις 

Πολλὰ μὲν ἐν κονίᾳ χέρσῳ, τὰ δὲ “γείτονι πόντῳ. 
4 

φαάσομαι. 
Ἢ ’ δ᾽ ε Ἁ ’ Ψ', ’, 

κ πόνων ὃ᾽, οἱ σὺν νεότατι “γένωνται σύν τε 
δίκᾳ, τελέθει πρὸς “γῆρας αἰὼν ἁμέρα. 

ΕΙΣ : Ἁ Ἀ ρ " ρ Ἂ ΒΞ 

45 Ἴστω λαχὼν πρὸς δαιμόνων θαυμαστὸν ὄλβον. Χ ' Μ ἘΞ 

Σ τροφὴ «΄. 

Εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις πολλοῖς ἐπίδοξον ἄ ἄρηται 
Κῦδος, οὐ μὰν ἔστι πόρσω θνατὸν ἔτι σκοπιᾶς 

ἄλλας ἐφάψασθαι ποδοῖν. 
᾿Ασυχίαν δὲ φιλεῖ μὲν συμπόσιον" νεοθαλὴς δ᾽ αὔ- 

ἕεται 
Μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ: θαρσαλέα δὲ παρὰ 

κρητῆρα φωνὰ Ὑἱγνεται. 

50 ᾿Ε"γκιρνάτω τίς μιν, “γλυκὺν κώμου προφάταν. 

Σ τροφὴ ια΄. 

᾿Αργυρέαισι δὲ νωμάτω φιάλαισι βιατὰν 
41. "Ἔνθ᾽ ᾿Αρείας Α7, οὐκ ἔτ᾽ ἐσςὶ 
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᾿Αμπέλου παῖδ᾽, ἅς ποθ᾽ ἵπποι κτησάμεναι Χρο- 
μίῳ πέμψαν θεμιπλέκτοις ἅμα 

Λατοΐδα στεφάνοις ἐκ τὰς ἱερᾶς Σικυῶνος. Ζεῦ 
πάτερ, 

Ἐὔχομαι ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι σὺν Χαρίτεσ- 
σιν, ὑπὲρ πολλῶν τε τιμαλφεῖν λόγοις 

ὔ τ , “ ΚΓ ΄σ΄ 

δὅ Νίκαν, ἀκοντίζων σκοποῦ ἄγχιστα Μοισᾶν. 

55. Νικᾶν, 
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ἙΠΔΟΣ 2. 

ΘΕΙΑΙῺ, ᾿ΑΡΓΕΙΏΣ 

ΠΑΛΑΙΣΤῊΣ. 

Ἔτε- 

Στροφαΐ. 
Ϊ ἢ Ι Ἕ“ 

“νυν - , Ψψὼ πὸ ὩφορΨ ΞᾳΦ͵σ- τπΞ  ίῳᾳφψ πῳφῷῳ - 
! Ι Ι « 
π͵ωπππωωυποω.-.π-, -π |!ἰ-πψ πω --, 
! Ι - 
πωπππππωωσπωυ -, 
! -ΥΝ ! “ 
-Ἄιπωπωνπω -πἰ -- - ὕὦ -- 
! ! πο ὑνττα 
πω-ππ-πωω-πωυωσνσπω,πύωποωυ -, 
! ! Ϊ " ! ! ι: 
-.ὡπππω-πἃἋος-ω-πὌἰποπ-ππ το}|ἰῆ-ὦ - -- - τ -. ΠῚ 

᾽Ἔπῳδοί. 
] Ι ! δ 
-“,᾿ἱμι- π-ωω, πω -π π πὸΆὸ - 
Ι ! ! . 
π--͵ὧι--ιπ πω πω ππ πω -, 
! ! - 
-“.,,φω πω πππωυνπῳωῳυ “ῖ-, 
! ͵ Ε- 
--ωμ-πωωνππποσπου, 
! ! ! ἘΞ 
πω-ππω-, - πω πο -,-ὦἫὖ» 

] 
ν---πΩ Ι Ϊ Ι Ι Ν Φ 
-σχω-π πωπππιυωυωπωυυππιποωπ-- --- ο-. 5 

Σ τροφὴ α΄. 

Δαναοῦ πόλιν, ἀγλαοθρόνων τε πεντήκοντα κο- 

ρᾶν, Χάριτες. 

Ἄργος, Ἥρας δῶμα θεοπρεπὲς, ὑμνεῖτε: φλέ- 

γεται δ᾽ ἀρεταῖς 
Μυρίαις, ἔργων θρασέων ἕνεκεν. 

1. ἀγλαοθώκων 
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Μακρὰ μὲν τὰ [Περσέος ἀμφὶ. Μεδοίσας Ροργόνος, 
5 Πολλὰ δ᾽, ὡς Αἰγύπτῳ ἄ ἄρ᾽ ᾧκισαν ἄστη ταῖς ᾽᾿Ἐ- 

πάφου παλάμαις" 

Οὐδ᾽ Ὑπερμνήστρα παρεπλάγχθη, μονόψαφον 
ἐν κουλεῷ κατασχοῖσα ξίφος: 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Διομήδεα δ᾽ ἄμβροτον ξανθά ποτε Τ᾿λαυκῶπις 
ἔθηκε θεόν" 

Γαῖα δ᾽ ἐν Θήβαις ὑπέδεκτο. κεραυνωθεῖσα Διὸς 
βέλεσιν, 

Μάντιν Οἰκλείδαν, πολέμοιο νέφος. 
10 Καὶ γυναιξὶν καλλικόμοισιν ἀριστεύει: πάλαι 

Ζεὺς ἐπ᾿ ᾿Αλκμήναν Δανάαν τε μολὼν τοῦτον κα- 

τέφανε λόγον. 

Πατρί τ᾽ ᾿Αδράστοιο Λυγκεῖ τε φρενῶν καρπ 
εὐθείᾳ συνάρμοξεν δίκᾳ. 

᾿Επῳδὸς α΄. 

Θρέψε δ᾽ αἰχμὰν ᾿Αμφιτρύωνος: ὁ ὃ ὄλβῳ φέρ- ΠΕΙ χ » ᾿ς Ὑβὲϊνς 
τατος 

᾿ τ» , Ν ς Ό εχ: ,ὔ “ 

Ἱκετ᾽ ἐς κείνου ενεαν, ὁπότ᾽ ἐν χαλκεοις ὅπλοις 

15 ηλεβόας ἔναρ᾽, αὐτῷ τ᾽ ὄψιν ἐειδόμενος 
᾿Αθανάτων βασιλεὺς αὐλὰν ἐσῆλθεν 
Σπέρμ᾽ ἀδείμαντον φέρων ᾿Ηρακλέος, οὗ κατ᾽ Ὄ- 

λυμπον 

Ἄλοχος Ἥβα τελείᾳ παρὰ ματέρι βαίνοισ᾽ ἔστι. 
καλλίστα θεῶν. 

5. Πολλὰ δ᾽ Αἰγύπτω κατώκισξεν 14. ἐσεὶ ἐν 

θ. κολεῷ 15. ἔναρεν, οἵ ὄψιν 
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Σ τροφὴ β'. 

Βραχύ μοι στόμα πάντ᾽ ἀναγήσασθ᾽, ὅσων ᾿Αρ- 
γεῖον ἔχει τέμενος 

20 Μοῖραν ἐσλῶν: ἔστι δὲ καὶ κόρος ἀνθρώπων βαρὺς 
ἌΣ; 
ἀντιάσαι'" 

᾿Αλλ᾽ ὅμως εὔχορδον ἔγειρε λύραν, 
Καὶ παλαισμάτων λάβε φροντίδ᾽. ἀγών τοι 

χάλκεος 

Δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ βουθυσίαν Ἥρας ἀέθλων τε 
᾿ 

κρίσιν, 
Οὐλία παῖς ἔνθα νικάσαις δὶς ἔσχεν Θεαῖος εὐφό- 

ρὼν λάθαν πόνων. 

᾿Αντιστροφὴ β'. 

95 ᾿Εκράτησε δὲ καί ποθ᾽ “λλανα στρατὸν Πυθῶνι, 
τύχᾳ τε μολὼν 

Καὶ τὸν ᾿Ισθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον, Μοίσαισί 
τ᾿ ἔδωκ᾽ ἀρόσαι, 

ρὶς μὲν ἐν πό ὕλαισι λαχὼν ρὶς μὲν ἐν πόντοιο πύλα αχὼν, 
ρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέδοις ἐν ̓ Αδραστείῳ νόμῳ. 
Ζεῦ πάτερ. τῶν μὰν ἔραται φρενὶ, συγᾷ οἱ στό- 

μα". πᾶν δὲ τέλος 
80 ᾽ν τὶν ἔργων: οὐδ᾽ ἀμόχθῳ καρδίᾳ, προσφέρων 

τόλμαν, παραιτεῖται χάριν: 

᾿Επῳδὸς β΄. 

Γνώτ᾽ ἀείδω δ᾽ οὗ τε καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται περὶ 
᾿Εσχάτων ἀέθλων κορυφαῖς: ὕπατον δ᾽ ἔσχεν ΠΠἰἴσα 

29. θυσίαν 34. Θειαῖος 81. ἀείδω θεῷ τε χ᾽ ὥστις 
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Ἡρακλέος τεθμόν. ἁδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν 
Ἔν τελεταῖς δὲς ᾿Αθαναίων μιν ὀμφαὶ 

- [4 ’ Α , Χ Ἁ 9 , 

850 Κώμασαν": "γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ πυρὶ καρπὸς ἐλαίας 
, γ΄ Ψ ν 4.1 ν ᾽ “- , -“ 
Ἔμολεν Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν, ἐν ἀγγέων ἕρ- 

κεσιν παμποικίλοις. 

Σ τροφὴ Ὑ. 

ἝἭπεται δὲ, Θεαῖε, ματρώων πολύγνωτον “γένος 
ὑμετέρων 

Εὐάγων τιμὰ Χαρίτεσσί τε καὶ σὺν 'Τυνδαρίδαις 
θαμάκις. 

᾿Αξιωθείην κεν, ἐὼν Θρασύκλου. 

40 ᾿Αντία τε ξύγγονος.,᾽ ̓ Αργεῖ μὴ κρύπτειν φάος 
᾿Θμμάτων" Ἡροίτοιο γὰρ ἱπποτρόφον νικαφο- 

ίαις τόδ᾽ ὅσαις 
ἼΑστυ θάλησεν. Κορίνθου τ᾽ ἐν μυχοῖς, καὶ Κλεω- 

ναίων πρὸς ἀνδρῶν τετράκις" 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ΄. 

Σικυωνόθε δ᾽ ἀργυρωθέντες σὺν οἰνηραῖς φιάλαις 

ἐπέβαν. 

Ἔκ δὲ ΠΕελλάνας, ἐπιεσσάμενοι νῶτον μαλακαῖσι 

κρόκαις" 
45 ᾿Αλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν 

᾿Εξελέγχειν (μακροτέρας "γὰρ ἀριθμῆσαι σχολᾶς). 
Ὅν τε Κλείτωρ, καὶ  γέα, καὶ ᾿Αχαιῶν ὑψίβα- 

τοι πόλιες, 

Καὶ Λύκαιον πὰρ Διὸς θῆκε, δρόμῳ σὺν ποδῶν, 

χειρῶν τε νικᾶσαι σθένει. 
Ε] ’ ΄ ᾿ “ἷ ε ᾽ὔ » Ν ΄ 

Α41]-.49, Ομράτων. νικαφορίαις γὰρ ὅσαις ἱπποτρόφον ἄστυ «τὸ Προΐ- 

φτοιο θάλησεν. 517. Θειαῖε, 48. χερῶν 
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Ἔππῳδὸς γ΄. 

Κάστορος δ᾽ ἐλθόντος ἐπὶ ξενίαν πὰρ ΠΠαμῴφαη, 

50 Καὶ κασιγνήτου [Τολυδεύκεος, οὐ θαῦμα σφίσιν 

Ἔγγενὲς ἔμμεν ἀεθληταῖς ἀγαθοῖσιν" ἐπεὶ, 

Εὐρυχόρου ταμίαι Σπάρτας, ἀγώνων 
Μοῖραν, Ερμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ, διέποντι θάλειαν, 

Μάλα μὲν ἀνδρῶν δικαίων περικαδόμενοι: καὶ μὰν 

θεῶν πιστὸν "γένος" 

Σ τροφὴ ὃ. 

δ Μεταμειβόμενοι δ᾽ ἐναλλὰξ, ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ 

πατρὶ φίλῳ 

Δὲ νέμονται, τὰν δ᾽ ὑπὸ κεύθεσι “γαίας, ἐν γυα- 

λοις Θεράπνας, 
ΠΠότμον ἀμπιπλάντες ὁμοῖον: ἐπεὶ 

Τοῦτον, ἢ πάμπαν θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ᾽ οὐρανῷ. 
Εϊλετ᾽ αἰῶνα φθιμένου [Πολυδεύκης Κάστορος ἐν, 

πολέμῳ. 

60 Τὸν “γὰρ ἤἼδας, ἀμφὶ βουσίν πως χολωθεὶς, ἔτρω- 
σεν χαλκέας λόγχας ἀκμᾷ. 

᾿Αντιστροφὴ δ΄. 

᾿Απὸ Ταὔγέτου πεδαυγάζων ἴδεν Λυγκεὺς δρυὸς 
ἐν στελέχει 

Ἡμένω- κείνου "γὰρ ἐπιχθονίων πάντων “γένετ᾽ ὁ- 
ξύτατον 

Ὄμμα. λαιψηροῖς δὲ πόδεσσιν ἄφαρ 
᾿Εξικέσθαν, καὶ μέγα ἔργον ἐμήσαντ᾽ ὠκέως. 

49. ξεινίαν παρὰ Παμφάῃ, θ0. αἰχμᾷ. 
56. Διΐ 62. Ἡμένως. 
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6 Καὶ πάθον δεινὸν παλάμαις ᾿Αφαρητίδαι Διός: 
ὅδ. Βὶ Ν 

αὐτίκα “γὰ 
Ἦλθε Λήδας παῖς διώκων: τοὶ δ᾽ ἔναντα στάθεν 

τύμβῳ σχεδὸν πατρωΐῳ' 

ἘΠ ΤΥ. 
Ἔνθεν ἁρπάξαντες ἄγαλμ᾽ ᾿Αἴδα, ξεστὸν πέ- 

τρον, 
ἜἜμβαλον στέρνῳ [Πολυδεύκεος: ἀλλ᾽ οὔ νιν φλά- 

σαν, 
Οὐδ᾽ ἀνέχασσαν' ἐφορμαθεὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἄκοντι θοῷ, 

ὁ ἼἬλασε Λυγκέος ἐν πλευραῖσι χαλκόν. 
Ζεὺς δ᾽ ἐπ᾿ "δᾳ πυρφόρον πλάξε Ψψολόεντα κε- 

- 
ραυνὸν. 

ἽΑμα δὲ καίοντ᾽ ἔρημοι. χαλεπὰ δ᾽ ἔρις ἀνθρώ- 
ποις ὁμιλεῖν κρεσσόνων. 

Στροφὴ ε. 

Γαχέως δ᾽ ἐπ᾽ ἀδελφεοῦ βίαν πάλιν χώρησεν ὁ 
Τυνδαρίδας, 

Καί μιν οὔπω τεθναότ᾽, ἄσθματι δὲ φρίσσοντα 
πνοὰς ἔκιχεν. 

75 Θερμὰ δ᾽ ὧν τέγγων δάκρυα στοναχαῖς 
ρθιον φώνασε: «ς Πάτερ Κρονίων, τίς δὴ λύσις 

ς- ξσσεται πενθέων ; καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν 

τῷδ᾽ ἐπίτειλον, ἄναξ. 
“ Οἴχεται τιμὰ φίλων τατωμένῳ φωτί: παῦροι 

δ᾽ ἐν πόνῳ πιστοὶ βροτῶν 

69. ἀνέσχασαν. 74. φρίσσοντ᾽ ἀναπνοὰς κίχεν. 
12. “Αμᾷ 75. δὲ τέγγων ΤΊ. καί μοι 
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80 

᾿Αντιστροφὴ ε΄. 

“ Καμάτου μεταλαμβάνειν. ὡς ἔννεπε: Ζεὺς 
δ᾽ ἀντίος ἤλυθέ οἱ, 

Καὶ τόδ᾽ ἐξαύδασ᾽ ἔπος: «« Ἔσσί μοι υἱός: τόνδε 
δ᾽ ἔπειτα πόσις, 
“ Ἁ Α ΄ “ Σπέρμα θνατὸν, ματρὶ τεᾷ πελάσαις, 
’ “ 3 ϑιν Ἄν ’ »᾿ “ “ Στάξεν ἥρως. ἀλλ᾽ ἄγε, τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν 

, ΕῚ " Α ΓᾺ ᾿ π “ς Ἰ]αρδίδωμ. εἰ μὲν, θάνατόν τε φυγὼν καὶ 
γῆρας ἀπεχθόμενον, 

“ς Αὐτὸς Οὔλυμπον θέλεις ναίειν ἐμοὶ σύν τ᾽ ᾿Α- 
’ “ ὅν» θαναίᾳ κελαινεγχεῖ τ᾽ ἴΑρει, 

᾿Επῳδὸς ε΄. 

«“ς "Ἔστι σοὶ μὲν τῶν λάχος: εἰ δὲ κασιγνήτου πέρι 
͵ ’ ᾿ - ι} ’ 3 “« Μάρνασαι, πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι ἴσον, 

.- ’ ; Γ Ι ἀν 
“: Ἡμισυ μὲν Κε πνεοις γαίας ὑπένερθεν εων. 

“ Ἥμισυ δ᾽ οὐρανοῦ ἐν χρυσέοις δόμοισιν." 
“Ὡς ἄρ᾽ αὐδάσαντος, οὐ γνώμᾳ διπλόαν θέτο 

βουλάν. 
90 ᾿Ανὰ δ᾽ ἔλυσεν μὲν ὀφθαλμὸν, ἔπειτα δὲ φωνὰν 

χαλκομίτρα Κάστορος. 

79. ἥλυθέν οἱ, 89, Ἔσσαξ᾽' 85. Ἔσσι σοι πσούφων λ. 
84. Οὔλυμπον ἐθέλεις σύν 90. χαλκεομίσρα 
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᾿ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑ, ΤΕΝΕΔΙ Ων 

ΠΡΥΤΑΝΕΙ͂Π. 

--«---- 

Στροφαί. 
Ι ! - « 
“ουῳσ- ππ-ιο  πῶωνὺν --ἰ ἜὌυ -, 
Ι Ι! ! - 
--ὦὁ - - --͵οὠὯ.’ο----ο.----., 
! Ι ᾿Ψ 
“πω π-τ -πῶωνυν -π-, 

Ι ἢ κω 
“-ω - .---ὦ -- .--ὄ-. - 
! Ι! ! Ι - 

δ- ω.ωππωυ-π-, πὸο;- --π- -π νυ -,| 

Ἔπῳδοῖ. 
Γ ] 
-“΄ὡπωππππιως-ποων. -, 
͵ ! ] « 
-“.ω-π---Ὦ;-- οὐ που ------  -ἰ -, 

Ἵ ἢ - 
““»Σχ7χἮ᾽ὄο]ὦὦὖ “«ψνμῳ - , τ  «ψᾳᾳφψ π“ ψᾳῳψῳ σ-ῳ, 

Ι Ι ! 
-“,ωπωπ,ππιω  π“π- --ἀν -, 

! ! ΡΣ, 
ἀκ φϑι τς 

! ! Ι ᾿Ψ 
-. --.-Ὁ - --- -: ---οὧοὖἐο- .ο.-, 

κ [ 

Στροφὴ α΄. 

Παῖ Ῥέας, ἅ τε πρυτανεῖα λέλονγχας, Ἕστία. 

Ζηνὸς ὑψίστου κασυγνήτα καὶ ὁμοθρόνου Ἥρας, 

ἘΠ μὲν ᾿Αρισταγόραν δέξαι τεὸν ἐς θάλαμον, 
δ᾿ « , 3 ΄ 

Εὖ δ᾽ ἑταίρους, ἀγλαῷ σκάπτῳ πέλας, 
5 Οἵ σε “γεραίροντες ὀρθὰν φυλάσσοισιν "Τένεδον, 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Πολλὰ μὲν λοιβαῖσιν ἀγαζόμενοι πρώταν θεῶν, 

4, ἀγλαῶ σκάπτω 
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Πολλὰ δὲ κνίσσᾳ: λύρα δέ σφι βρέμεται καὶ 
ἀοιδά: 

Καὶ ἕενίου Διὸς ἀσκεῖται θέμις ἀενάοις 

Ἔν τραπέζαις: σὺν δίδοι δόξᾳ τέλος 
10 Δωδεκάμηνον περᾶσαι καὶ ἀτρώτῳ κραδίᾳ. 

᾿Επῳδὸς α΄. 

"Ανδρα δ᾽ ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέρ᾽ ᾿Αρκεσίλαν, 
Καὶ τὸ θαητὸν δέμας ἃ ἀτρεμίαν τε ὕγονον. 
Εἰ δέ τις ὄλβον ἔ ἔχων μορφᾷ παραμεύσεται ἄλ- 

λους. 

Ἔν τ᾽ ἀέθλοισιν ἀριστεύων ἐπέδειξεν βίαν: 
Θνατὰ μεμνάσθω περιστέλλων μέλη, 
Καὶ τελευτὰν ἁπάντων “γᾶν ἐπιεσσόμενος. 

Σ τροφὴ β΄. 

Ἔν λόγοις δ᾽ ἀστῶν ἀγαθοῖσί μιν αἰνεῖσθαι χρεὼν, 
Καὶ μελυγδούποισι δαιδαλθέντα μελιζέμεν ἀ- 

οιδαῖς. 
Ἔκ δὲ περικτιόνων ἑκκαίδεκ᾽ ᾿Δρισταγόραν 

20 ᾿Α γλααὶ νῖκαι πάτραν τ᾽ εὐώνυμον 
᾿Εστεφάνωσαν πάλᾳ καὶ μεγαυχεῖ παγκρατίῳ. 

᾿Αντιστροφὴ β'. 

᾿Ελπίδες δ᾽ ὀκνηρότεραι “γονέων παιδὸς βίαν 
Ἔσχον ἐν [Πυθώὠνι πειρᾶσθαι καὶ Ολυμπίᾳ ἀέθλων. 
Ναὶ μὰ γὰρ Ὅ ἐμὰν δόξ ὰ Κασταλίᾳ μὰ γὰρ Ὅρκον, ἐμὰν δόξαν, παρὰ ; 

Ἁ ᾽ 9 Α ; 58 Καὶ παρ᾽ εὐδένδρῳ μολὼν ὄχθῳ Κρόνου, 
Κάλλιον ἂν δηριώντων ἐνόστησ᾽ ἀντιπάλων, 

Π. σῷιν 9. ἀλλὰ σὺν δόξᾳ 138. ἄλλων, 
8. ἀεννάοις 10. περάσαι σὺν ἀπ. 17. ἀγαθοῖσι μὲν 

μ- σι 
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Ἔπῳδὸς β΄. 

Πενταετηρίδ᾽ ἑορτὰν, Ἡρακλέος τέθμιον, 
ΚΚωμάσαις ἀνδησάμενός τε κόμαν ἐν πορφυρέοις 
ἼἝρνεσιν. ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι 

80 Ἔξ ἀγαθῶν ἔβαλον: τὸν δ᾽ αὖ, καταμεμφθέντ᾽ ἄ- 

αν 
᾿Ισχὺν, οἰκείων παρέσφαλεν καλῶν, 

Χειρὸς ἕλκων ὀπίσσω, θυμὸς ἄτολμος ἐών. 

κ ’ Σ τροφὴ ΥὙ. 

Συμβαλεῖν νῦν Ὑ᾽ εὐμαρὲς ἣν τό τε [Πεισάνδρου 

πάλαι 

Αἷμ᾿ ἀπὸ Σπάρτας (᾿Αμύκλαθεν "γὰρ ἔβα σὺν Ὀ- 
ρέστᾳ. 

86 Αἰολέων στρατιὰν χαλκεντέα δεῦρ᾽ ἀνάγων) 
Καὶ παρ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ῥοὰν κεκραμένον 
Ἢ , ’ - - δ Ψ Α 

κ Μελανίπποιο μάτρωος. ἀρχαῖαι δ᾽ ἀρεταὶ 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ΄. 

᾿Αμφέροντ᾽ ἀλλασσόμεναι "γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος" 
δ Ὁ) “ δ᾽ , 4. .β« , ν ἐδ Υ 

ν σχερῷ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄ- 
ουραι, 

40 Δένδρεά τ᾽ οὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περόδοις 
ἼΑνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον. 
9 τς ἊΨ ς᾽ Ἷ Α Ἁ “ Ψ 3 Αλλ᾽ ἐν ἀμείβοντι. καὶ θνατὸν οὕτως ἔθνος ἄγει 

Ἔ πῳ δὸς γ΄. 

Μοῖρα. τὸ δ᾽ ἐκ Διὸς ἀνθρώποις σαφὲς οὐχ ἕπεται 
89. Συμξαλεῖν λίαν εὐμαρὲς 40. περιόδοις 
85. χαλκεντίων 43. οὕτω σθένος 
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Τέκμαρ' ἀλλ᾽ ἔμπαν μεγαλανορίαις ἐμβαίνομεν, 
45 "Εργα τε πολλὰ μενοινῶντες: δέδεται “γὰρ ἀναιδεῖ 

᾿Ελπίδι “γυῖα προμαθείας δ᾽ ἀπόκεινται ῥοαί. 
Κερδέων δὲ χρὴ μέτρον θηρευέμεν" 

᾿Απροσίκτων δ᾽ ἐρώτων ὀξύτεραι μανίαι. 



ΠΙΝΔΑΊΡΟΥ ἸΣΘΜΙΟΝΙΓΚΑΙ. 

ΕΓ ΔΟΣ α΄. 

ἩΡΟΔΟΎΨΩ, ΘΗΒΑΙΏΩς, 

ἌΡΜΑΤΙ. 

τ παρε 

Σ τροφαί. 
Ι ! - 

“«ὯἔΤς“Ὡνφς΄᾿Ν π᾿ῴ.Ὸμ -““π͵---ιῳφ πω; 

! ι»"ὉὋἝῃὮ3 
-.ωυὧωπωνπωσποω -, 

! ! -- 
-ζ͵υπ -ππιωπιοω.-ςυ, 
! « 

“΄ῴψῷ -,ὦ»Ἥκἦἥψ, -- 

- Ι - 
Ὄδωππιυ -π-,- -.ὠω οὧὖυ - 

! Ι ! ! Ν το 
-π -πι.ω-πτω.- πο... - ἷᾷςσυ Κπ-π-ΌΤτ-νν-. 7 

9 ΔῈ Ψ, 

ἙἘσπωθο. 

! ! πρῶ 
- τ  -« -- πο. -οὖυὁ.-..--- .«-. 

Ι Ι! γγτω 
- πω πΠπ |,π͵. πο τω.πιιου -- --- --ν--. 

! Ϊ ! « 
-οἦ᾽͵ὯἨὭ͵πω.π πὴ,τ-το “σ---- οἱι-- 

] Ι! ! Ι - 
-- πο --π-π- πων - τυ “-,---- ---. 

ἢ ! - ) ! - 
5.-- πω ππ-π:|π υ -πρῷυπύωπωων.--π-ὺυ----.--.ὺὺι 

.Σ κ ’ 

τροφὴ α. 

Μκτερ ἐμὰ, τὸ τεὸν, χρύσασπι Θήβα, 
Πρρᾶγμα καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον 
Θήσομαι. μή μοι κραναὰ νεμεσάσαι 

Δᾶλος, ἐν ᾧ κέχυμαι. 

5 Τί φίλτερον κεδνῶν τοκέων ἀγαθοῖς : 

Εἷξον, ὦ᾽ πολλωνιάς: ἀμφοτερᾶν τοι χαρίτων σὺν 
θεοῖς ζεύξω τέλος, 
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᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Καὶ τὸν ἀκειρεκόμαν Φοῖβον χορεύων 
Ἔν Κέῳ ἀμφιρύτᾳ σὺν ποντίοις 
᾿Ανδράσιν, καὶ τὰν ἁλιερκέα ᾿Ισθμοῦ 

ι10ὼ Δειράδ᾽- ἐπεὶ στεφάνους 

ΕΣ ὥπασεν Κάδμου στρατῷ ἐξ ἀέθλων, 
Καλλίνικον πατρίδι κῦδος, ἐν ἃ καὶ τὸν ἀδείμαν- 

τον ᾿Αλκμήνα τέκεν 

᾿Ε πῳδὸς α΄. 

Παῖδα, θρασεῖαι τόν ποτε Ῥηρυόνα φρίξαν κύνες. 
᾿Αλλ᾽ ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τε- 

θρίππῳ “γέρας, 
1ὅ ᾿Ανία τ᾽ ἀλλοτρίαις οὐ χερσὶ νωμάσαντ᾽. ἐθέλω 
Ἢ Καστορείῳ ἢ ἢ ᾿Ιολάου ἐναρμόξαι μιν ὕμνῳ. 
Κεῖνοι “γὰρ ἡρώων διφρηλάται Λακεδαίμονι καὶ Θή- 

βαις ἐτέκνωθεν κράτιστοι" 

Σ τροφὴ β.. 

"Ἐν τ᾽ ἀέθλοισι θύίγον πλείσπων ἀγώνων, 

Καὶ τριπόδεσσιν ἐκόσμησαν δόμον 
90 Καὶ λεβήτεσσιν φιάλαισί τε χρυσοῦ, 

Τευόμενοι στεφάνων 

Νικαφόρων: λάμπει δὲ σαφὴς ἀρετὰ ; 
Ἔν τε γυμνοῖσι σταδίοις σφίσιν, ἔν τ᾽ ἀσπιδο- 

δούποισιν ὁπλίταις δρόμοις" 

᾿Αντιστροφὴ β'. 

Οἷά τε χερσὶν, ἀκοντίζοντες αἰχμαῖς, 
΄, 

Β. ἀμιφιρύτῳ 11. ὥσασε 
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95 καὶ λιθίνοις ὁπότ᾽ ἐν δίσκοις ἵεν " 

Οὐ γὰρ ἣν πεντάθλιον, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστῳ 

ἝΡργματι κεῖτο τέλος. 
Τῶν ἀθρόοις ἀνδησάμενοι θαμάκις 
“᾿ “ ΠΑΡ, ’ ν, Μ, Α 

Ἑρνεσιν χαίτας ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανεν καὶ 

παρ᾽ Εἰὐρώτᾳ πέλας, 

Ἔπῳδὸς β΄. 

30 Ἰφικλέος μὲν παῖς, ὁμόδαμος ἐὼν Σπαρτῶν γένει. 
Τυνδαρίδας δ᾽, ἐν ᾿Αχαιοῖς ὑψίπεδον Θεράπνας 

οἰκέων ἕδος. 
Χαίρετ᾽. ἐγὼ δὲ Ποσειδάωνι ᾿Ισθμῷ τε ζαθέᾳ 
᾿Ογχηστίαισίν τ᾽ ἀϊόνεσσιν περιστέλλων ἀοιδὰν, 
Γαρύσομαι τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀτγακλέα 

τὰν ᾿Ασωποδώρου πατρὸς αἶσαν. 

Σ τροφὴ Ὑ. 
ἐπ Ξ ; » 830 Ὀρχομενοῖό τε πατρῴαν ἀρουραν, 
ἽἍ νιν ἐρειδόμενον ναυαγίαις 

μ᾿ νῚ ’ « Ἁ Ε] ’ὔ 

μξ ἀμετρήτας ἀλος εν κρυοεσσᾳ 

Δέξατο συντυχίᾳ. 
“ 5 “ τὶ ’ τ ’ Ἑ 

Νῦν δ᾽ αὖτις ἀρχαίας ἐπέβασε πότμος 
40 Συγγενὴς εὐαμερίας. ὁ πονήσαις δὲ νόῳ καὶ προ- 

μάθειαν φέρει. 

᾿Αντιστροφὴ γ΄. 

Ἐπ δ᾽ ἀρετᾷ κατάκειται πᾶσαν ὀργὰν, 

᾿Αμφότερον δαπάναις τε καὶ πόνοις. 

ρή νιν εὑρόντεσσιν ἀγάνορα κόμπον 
25. ὁπότε δίσκοις ἵεν ; 29. Ἑὐρώτα 
26. σένταθλον ἔτ᾽, ἀλλ᾽ 41. ἀρετὰ κατὰ κεῖτο 
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Μὴ φθονεραῖσι φέρειν 
45 Τνώμαις: ἐπεὶ κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ 

᾿Αντὶ μόχθων παντοδαπῶν, ἔπος εἰπόντ᾽ ἀγαθὸν 
ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν. 

Ἔπῳδὸς γγ΄. 

Μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐφ᾽ ἔργμασιν ἀνθρώ- 
ποις γλυκὺς, 

Μηλοβότᾳ τ᾽ ἀρότᾳ τ᾽ ὀρνιχολόχῳ τε καὶ ὃν 
πόντος τρέφει. 

Γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ τέταται: 
δ0 Ὃς δ᾽ ἀμφ᾽ ἀέθλοις ἢ πολεμίζων ἄρηται κῦδος 

ἁβρὸν, 
Εὐωγορηθεὶς κέρδος ὕψιστον δέκεται, πολιατᾶν 

καὶ ξένων γλώσσας ἄωτον. 

Σ τροφὴ ὅ. 

ἼΑμμι δ᾽ ἔοικε Κρόνου σεισίχθον᾽ υἱὸν 

Τείτον᾽ ἀμειβομένοις εὐεργέταν 
ε , « ’; ΄- 

Αρμάτων ἱπποδρόμιον κελαδῆσαι; 
δὅ ΚΚαὶ σέθεν, ᾿Αμφιτρύων, 

ΠΙαῖδας προσειπεῖν, τὸν Μινύα τε μυχὸν, 
Καὶ τὸ Δάματρος κλυτὸν ἄλσος Ελευσῖνα, καὶ ΕἸὔ-- ᾿ 

βοιαν. ἐν “γναμπτοῖς δρόμοις" 

᾿Αντιστροφὴ ὃ. 

ΤΙρωτεσίλα, τὸ τεὸν δ᾽ ἀνδρῶν ᾿Αχαιῶν 

Ἔν Φυλάκᾳ τέμενος συμβάλλομαι. 

00 Πάντα δ᾽ ἐξειπεῖν, ὅσ᾽ ἀνγώνιος ᾿ Εἱρμᾶς 

48. Μαλοξόσαᾳ δ1. δέχεται, 
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Ενρλε ἔπορεν 
Ἵπποις, ἀφαιρεῖται βραχὺ μέτρον ἔχων 
Ὕμνος. ἢ μὰν πολλάκι καὶ τὸ σεσωπαμένον εὐ- 

θυμίαν μείζω φέρει. 

Ἔ;πῳδὸς δ΄. 

Ἐϊη μιν, εὐφώνων πτερύγεσσιν ἀερθέντ᾽ ἀγλααῖς 

86 Πιερίδων, ἔ ἔτι καὶ ΠΠυθῶθεν ᾿Ολυμπιάδων τ᾽ ἐξαι- 
έτοις 

᾽Αλ φεοῦ ἔ ἔρνεσι φράξαι χεῖρα. τιμὰν ἑπταπύλοις 
ήβαισι τεύχοντ᾽. εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτον 

κρυφαῖον, 

ἤΑλλοισι δ ἐμπίπτων “γελᾷ, ψυχὰν ᾿Αἴδᾳ τελέ- 
ων οὐ φράζεται δόξας ἄνευθεν. 

68. Πυέδϑεν 
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ΕἸΔΟΣ β΄. 

ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙ ᾿ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩ, 

“ΑΡΜΑΤΙ. 

' ἘΞ κι - 
-“ πυωπουωυω πω, --π- π πω -, 

ἥ ' ' ' 
-.-ὦ π -π-πὸᾶυ π- -͵ἰ - -Ξ-Ξ-Ξ πω πω π-, 

' Ι Ἵ Ξ 
--ὡ-π π-ιυπππιπυωπυωππ-ςπυ, 
Ι τς -- 
-“ὰίῳ, -- -- ἘΠ ςΦΦὧΦφῳ “ὦ 

' Ι ' - 
δῷ - -- --ὦυ - -- --ο- π--ν, 8 

Ἔῳδοΐ. 
, ' Ξ Ὑν Ὁ 
“ψν “π“ ψἫΜὩᾳ πἨπ͵ πο σΠσΠΨΦΦὩ π“Ὸ πὰ -ὦἱ 

Ι Ι Ξ' 
--. ῳῳΦ΄ῦῷ ἂδλ  οὶπ Ξπῳ, Πρ ἑ Ὸ, “πᾳΨΦΖΨἕἔἕΨἕἔ, τἷὖῷοὄδ 

' Ἵ -- 
-«ῳ,-- “ὩᾳῸ “ ῶἊ 

! - ! .- 
-(Δὦῷ - ΛΞ το λων φ -«ς 

' Ι 
ἢ --,6χ.α -- -- ἰ  π- ν - ὧν - 

! ΚΝ ! Ξε 
--ω --π -ππτιω --τοοὸόων, : 

Α ’ 

Σ τροφὴ α. 
κ , “ Ψ ΄σ΄ Α 

Οἱ μὲν πάλαι, ὦ Θρασύβουλε, φῶτες, οἱ χρυσαμ- ᾿ 
’, 

πύκων 
’ ὌΝ ΄ ’, 

Ἔς δίφρον Μοισᾶν ἔβαινον, κλυτᾷ φόρμιγγι συν- 
» 

αντόμενοι. 

Ῥίμφα παιδείους ἐτόξευον μελυγάρυας ὕμνους, 
Ὅστις ἐὼν καλὸς εἶχεν ᾿Αφροδίτας 

3 ’ “ ε ’ 5" ’ 

Ε Εὐθρόνου μναστειραν ἁδίσταν ὀπώραν": 

- « 
1. ῷφωτες, ὁσοι χρ- 
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᾿Αντιστροφὴ α΄. 

“Α Μοῖσα γὰρ οὐ φιλοκερδής πω τότ᾽ ἦν. οὐδ᾽ ἐρ- 
: 

γάτις" 
Οὐδ᾽ ἐπέρναντο “γλυκεῖαι μελίφθογγοι ποτὶ Ἴερ- 

ψιχόρας, 
᾿Αργυρωθεῖσαι πρόσωπα, μαλθακόφωνοι ἀοιδαί: 

Νῦν δ᾽ ἐφύγτί “γε τὠργείου φυλάξαι 

10 ἹῬημ᾽, ἀλαθείας ὁδῶν ἄγχιστα βαῖνον. 

ἜΣ πῳδὸς α΄. 

-ς Χρήματα χρήματ᾽ ἀνὴρ." ὃς φᾶ, κτεάνων θ᾽ ἅμα 
λειφθεὶς καὶ φίλων. 

᾿Εσσὶ "γὰρ ὧν σοφὸς, οὐκ ἀγνώτ᾽ ἀείδω 
᾿ΙΙσθμίαν ἵπποισι νίκαν, 

Γὰν Ξενοκράτει [Ποσειδάων ὁπάσαις. 
15 Δωρίων αὐτῷ στεφάνωμα κόμᾳ 

ΠΕΈέμπεν ἀναδεῖσθαι σελίνων, 

Σ τροφὴ 8΄. 

Εὐάρματον ἄνδρα “γεραίρων. ᾿Ακρωγαντίνων φάος. 
Ἔν Κρίσᾳ δ᾽ εὐρυσθενὴς εἶδ᾽ ᾿Απόλλων μιν, πόρε 

τ᾿ ἀγλαΐαν: 
Καὶ τόθι κλειναῖς ᾿Ερεχθειδᾶν χαρίτεσσιν ἀραρὼς 

50 Γαῖς λιπαραῖς ἐν ᾿Αθάναις, οὐκ ἐμέμφθη 

“Ρυσίδιφρον χεῖρα πλαξίπποιο φωτὸς, 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

Τὰν Νικόμαχος κατὰ καιρὸν νώμ᾽ ἁπάσαις ἁνίαις: 
ἡ. μελιφθόγγου 10. Ῥήμα, τῆς ἀλαθείας ἄγχιστα 
9. ἐφίητι τὸ τὠργείου 1ὅ. κόμαν 2, γεῖμο' ἐπ΄ 

“ΦἸῪ 
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Ὅν τε καὶ κάρυκες ὡρᾶν ἀνέγνων, σπονδοφόροι 
Κρονίδα 

Ζηνὸς, ᾿Αλεῖοι, παθόντες πού τι φιλόξενον ἔργον" 
9ὅ ᾿Αδυπνόῳ τέ νιν ἀσπάζοντο φωνᾷ 

“Χρυσέας ἐν “γούνασιν πιτνόντα Νίκας 

᾿Επῳδὸς β΄. 

Γαῖαν ἀνὰ σφετέραν, τὰν δὴ καλέοισιν ᾿Ολυμπίου 
Διὸς 

Δλσος, ἵν᾽ ἀθανάτοις Αἰνησιδάμου 
Παῖδες ἐν τιμαῖς ἔμιχθεν. 

80 Καὶ “γὰρ οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι 

Οὔτε κώμων, ὦ Θρασύβουλ᾽, ἐρατών, 

Οὔτε μελικόμπων ἀοιδάν. 

Α [4 

Σ τροφὴ ΥὙ΄. 

Οὐ γὰρ πάγος, οὐδὲ προσάντης ἁ κέλευθος “γί- 
νεται. 

Εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς “Ελικωνιάδων. 
86 Μακρὰ δισκήσαις ἀκοντίσσαιμι τοσοῦθ᾽, ὅσον ὀὁρ- 

γὰν 
»- Α ς κ ΕῚ ΄ - 

Ξεεινοκράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων “γλυκεῖαν 

Ἔσχεν. αἰδοῖος μὲν ἣν ἀστοῖς ὁμιλεῖν, 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ΄. 

᾿ἽἹπποτροφίας τε νομίζων ἐν Πανελλάνων νόμῳ. 

Καὶ θεῶν δαῖτας προσέπτυκτο πάσας: οὐδέ ποτε 
ξενίαν 

40 Οὔρος ἐμπνεύσαις ὑπέστειλ᾽ ἱστίον ἀμφὶ τράπεζαν, 

26. σιτνῶντα 8ὅ. ἀκοντίσαιμε 88. κορίζων 
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᾿Αλλ᾽ ἐπέρα ποτὶ μὲν Φᾶσιν θερείαις. 
Ἔν δὲ χειμῶνι πλέων Νείλου πρὸς ἀκτάς. 

Ἔσπῳ δὸς «γ΄. ι Ἷ 

Μή νυν, ὅτι φθονεραὶ θνατῶν φρένας ἀμφικρέ- 
μανται ἐλπίδες, 

Μητ᾽ ἀρετάν ποτε σιγάτω πατρῴαν, ρ ὧς ρς 
κ ’, « 3 ’ 

45 Μηδὲ τούσδ᾽ ὕμνους: ἐπεί τοι 
Οὐκ ἐλινύσοντας αὐτοὺς εἰργασάμην. 
"Ταῦτα, Νικάσιππ᾽, ἀπόνειμον, ὅταν 
μ- .κ ᾿ς τα 9 - Ε 

Ξεῖνον ἐμὸν ἠθαῖον ἔλθης. 
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ΕΠ ΔΟΣ γι. 

ΜΕΛΙΣΣΩ, ΘΗΒΑΙ Ως, 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Ων. 

--ἰῖ»-.- 

Στροφαΐ. 
Ι -] -Ι ! - 
--τ͵πτωππί πο -π -πτπ- πὸϑἂ - .-, 

! ! ᾿ - ! .- 
πω ππππωνπιυωπ  -πὸῷὺ -Ὁ-, 

Ι! -- " -- 
“ «ιὧῳ “«-«νῳ “ ,ἬὨἈπ σ΄, 

Μμῳ, 

] ΄ ΞΞ 
πω πω π ππΉος-πυ, 

Ι Ι ! ! - 
δ-ωπππππι-π -πἰπυυπυν-πυ. π,πύποῳυ 

! Ϊ ! - 
--ω -ππ που ππ  πωπ-οω, 1ο 

Ἔσ“φδοῖΐ. 
Ι Ι Ἕ“ 
“πω πωυ. “-,-  -τ-ῶοὺυ -ᾷ{, 
Ι --- 

“.,ῳωωπώ -τυ, 

! -, Ψ 
““Ψῳωπ πὸω -, 

] ! 
- -του - -- -- --, 

“ 

Ι Ξ- ἢ ! ! Ἐπ ἊΣ 
ππωωυωπιυυ-πτι,-- ὦ -- --ἰὐΟὐ ---, πο, -. -. - 

! ! “-ἶ ! !Ι ᾿ς 
“συν ωπίό- πο -πῳφ-πω - , νπο -πν--ττο ----- τ τστονιι 

ΜΜΜ, 

Ὁ ἡ αἱ τροφὴ α. 

Εἴ τις ἀνδρῶν εὐτυχήσαις, ἢ σὺν εὐδόξοις ἀέθλοις 

Ἢ σθένει πλούτου, κατέχει φρασὶν αἰανῆ κόρον, 

Αξιος εὐλογίαις ἀστῶν μεμίχθαι. 
΄ ϑνν Ν “ Ὁ“ 

Ζεῦ, μεγάλαι δ᾽ ἀρεταὶ θνατοῖς ἕπονται 
ὅ ᾽Εἰκ σέθεν: ζώει δὲ μάσσων ὄλβος ὀπιζομένων, 

πλαγίαις δὲ φρένεσσιν 
᾿ ες ΄-“ ͵ ’ , Ὄ - 

Οὐχ ὁμῶς παντα χρόνον θάλλων ὁμιλεῖ. 

2. φρεσὶν 

.».. 
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᾿Αντιστροφὴ α΄. 
3 , »᾽ 93᾿ κ κ « κ Ἁ 

Εὐκλέων δ᾽ ἔργων ἄποινα χρὴ μὲν ὑμνῆσαι τὸν 
ἐσλὸν, 

“Χρὴ δὲ κωμάζοντ᾽ ἀγαναῖς χαρίτεσσι βαστάσαι. 
Ἔστι δὲ καὶ διδύμων ἀέθλων Μελίσσῳ 

- Ἁ ς5 ’ὔ ’, “ 

10 Μοῖρα. πρὸς εὐφροσύναν τρέψαι “γλυκεῖαν 
υ Ε ͵ 3 “ ’, ξ 

Ητορ. ἐν βάσσαισιν Ἰσθμοῦ δεξαμένῳ στεφά- 

νους. τὰ δὲ κοίλᾳ λέοντος 

Ἔν βαθυστέρνου νάπᾳ κάρυξε Θήβαν 

᾿Επῳδὸς α΄. 

᾿ἹἹπποδρομίᾳ κρατέων. ἀνδρῶν δ᾽ ἀρετὰν 
Σύμφυτον οὐ κατελέγχει: 

15 Ἴστε μὰν Κλεωνύμου 

Δόξαν παλαιὰν ἅρμασιν" 

Καὶ ματρόθε Λαβδακίδαισι σύννομοι πλούτου 

διέστειχον τετραοριᾶν πόνοις. 
Αἰὼν δὲ κυλινδομέναις ἁμέραις ἄλλ᾽ ἄλλοτ᾽ ἐξάλ- 

λαξεν" ἄτρωτοί γε μὰν παῖδες θεῶν. 

Σ τροφὴ β΄. 

"Ἔστι μοι θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ κέλευθος, 
20 Ὦ Μέλισσ᾽ (εὐμαχανίαν “γὰρ ἔφανας ᾿Ισθμίοις). 

Ὑκμετέρας ἀρετὰς ὕμνῳ διώκειν, 

Αἶἴσι Κἀαλεωνυμίδαι θάλλοντες αἰεὶ 

Σὺν θεῷ θνατὸν διέρχονται τὸ βίου τέλος. ἄλ- 
λοτε δ᾽ ἀλλοῖος οὖρος 

Πάντας ἀνθρώπους ἐπαΐσσων ἐλαύνει. 

ΦΣ διέσσιχον 
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᾿Αντιστροφὴ β΄. 

96 'Γοὶ μὲν ὧν Θήβαισι τιμάεντες ἀρχᾶθεν λέγονται, 
Πρόξενοί τ᾽ ἀμφικτιόνων, κελαδεννᾶς τ᾽ ὀρφανοὶ 

Ὕϑβριος: ὅσσα δ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπους ἄηται 
Μαρτύρια φθιμένων ζωῶν τε φωτῶν 
᾿Απλέτου δόξας, “ἐπέψαυσαν κατὰ πᾶν τέλος: 

ἀνορέαις δ᾽, ἐσχάταισιν 

850 Οἴκοθεν στάλαισιν ἅπτονθ᾽ ᾿Ἡρακλείαις, 

οι Ὁ: 
Καὶ μηκέτι μακροτέραν σπεύδειν ἀρετάν. 
Ἵπποτρόφοι τ᾽ ἐγένοντο, 
“Χαλκέῳ τ᾽ Αρει ἅδον. ᾿ 
᾿Αλλ᾽ ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ 

86 Τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο “Τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρή- 
μώσον μάκαιραν. ἑστίαν" Ἷ 

Νῦν δ᾽ αὖ μετὰ χειμέριον ποικίλων μηνῶν ζόφον 

χθὼν ὦτε φοινικέοισιν ἄνθησεν ῥόδοις 

Σ τροφὴ Ὑ΄. 

Δαιμόνων βουλαῖς. ὁ κινητὴρ δὲ "γᾶς, ᾿Ογχηστὸν 

οἰκέων 
Καὶ γέφυραν ποντιάδα πρὸ Κορίνθου τειχέων, 

Γόνδε πορὼν γενεᾷ θαυμαστὸν ὕμνον, 

40 ᾿Εκ λεχέων ἀνάγει φάμαν παλαιὰν 

Εὐκλέων ἔργων: ἐν ὕπνῳ “γὰρ πέσεν: ἀλλ᾽ ἀνε- 
γειρομένα χρῶτα λάμπει, 

᾿Αωσφόρος θαητὸς ὡς ἄστροις ἐν ἄλλοις" 

80. ἅτε φοινικίοισιν ἄνθησαν 
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᾿Αντιστροφὴ Ὑ-. 

“Α τε κἀν "γουνοῖς ᾿Αθανᾶν ἅρμα καρύξαισα νικᾷν, 
Ἔν τ᾽ ᾿Αδραστείοις ἀέθλοις Σικυῶνος, ὥπασεν 

4ὅ 'Γοιάδε τῶν τότ᾽ ἐόντων φύλλ᾽ ἀοιδᾶν. 

Οὐδὲ παναγυρίων ξυνᾶν ἀπεῖχον 
Καμπύλον δίφρον: [Πανελλάνεσσι δ᾽ ἐριζόμενοι, 

δαπάνᾳ χαῖρον ἵππων. 

Τῶν ἀπειράτων “γὰρ ἄγνωστοι σιωπαί. 

᾿Επῳδὸς γ΄. 

Ἔστιν δ᾽ ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων, 
60 ΠΡρὶν τέλος ἄκρον ἱκέσθαι: 

᾿- κι Η͂ ἰὸς - 
Τών τε γὰρ καὶ τῶν διδοῖ: 

᾿ ’ὔ ὰΞ: ΄ ,’ 

Καὶ κρέσσον᾽ ἀνδρῶν χειρόνων 
ἜἜσφαλε τέχνα καταμάρψψαισ᾽. ἴστε μὰν Αἴαν- 

τος ἀλκὰν φοίνιον, τὰν ὀψίᾳ 
» κ ι 4: σὰ ΄ ᾽ν 6.30 
Ἐν νυκτὶ ταμὼν περὶ ᾧ φασγανῳ, μομφὰν ἔχει 

παίδεσσιν ᾿ Ελλάνων, ὅσοι ροίανδ᾽ ἔβαν. 

Σ τροφὴ ὅ. 

δ6 ᾿Αλλ᾽ Ὅμηρός τοι τετίμακεν δι᾽ ἀνθρώπων. ὃς αὐ- 
τοῦ 

Πᾶσαν ὀρθώσαις ἀ ἀρετὰν κατὰ ῥάβδον ἔφρασεν 
Θεσπεσίων ἐπέων λοιποῖς ἀθύρειν' 
Τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνάεν ἕ ἕρπει, 
ἘΠ᾿ τις εὖ εἴπῃ τι, καὶ πάγκαρπον ἐπὶ χθόνα καὶ 

διὰ πόντον βέβακεν 
60 Ἑ;ργμάτων ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος αἰεί. 

43. κ᾽ εἶν γουνοῖς 58. ἜἜσφαλλε 
81. Τῶνδε γὰρ διδοῖ τέλος. 84. Τρῴανδ᾽ 
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᾿Αντιστροφὴ δὅ. 

ΠΡροφρόνων Μοισᾶν τύχοιμεν; κεῖνον ἅψαι πυρσὸν 

ὕμνων 
Καὶ Μελίσσῳ. παγκρατίου στεφάνωμ᾽ ἐπάξιον, 
"Ἑρνεὶ Πελεσιάδα. τόλμᾳ “γὰρ εἰκὼς 

τὶ ΕῚ ΄ ,ὔ ’ 

Θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θήρᾳ λεόντων 
» ’ ΄-“ ΣΝ ὡκ 3 “ κ« 5.5 

θῦ ᾿Εν πόνῳ, μῆτιν δ᾽ ἀλώπηξ, αἰετοῦ ἅ τ᾽ ἀναπιτνα- 

μένα ῥόμβον ἴσχει. 

Χρὴ δὲ πᾶν ἔρδοντα μαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν. 

Ἔ; πῳδὸς δ΄. 

Οὐ γὰρ φύσιν ᾿Ωαριωνείαν ἔλαχεν" 

᾿Αλλ᾽ ὀνοτὸς μὲν ἰδέσθαι, 
Συμπεσεῖν δ᾽ ἀκμᾷ βαρύς. 

70 Καίτοι πότ᾽ ᾿Ανταίου δόμους 

Θηβᾶν ἀπὸ Καὸμεϊᾶν, μορφὰν βραχὺς, ψυχὰν 
δ᾽ ἄκαμπτος, προσπαλαίσων ἦλθ᾽ ἀνὴρ 

Τὰν πυροφόρον Λιβύαν, κρανίοις ὄφρα ξένων 
ναὸν [Ποσειδάωνος ἐρέφοντα σχέθοι, 

Σ τροφὴ ε΄. 

Υἱὸς Αλκμήνας,ὃς Οὔλυμποόνδ᾽ ἔβα, “γαίας τεπάσας 
Καὶ βαθυκρήμνου πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ, 

75 Ναυτιλίαισί τε πορθμὸν ἁμερώσαις. 
Νῦν δὲ παρ᾽ Αὐγιόχῳ κάλλιστον ὄλβον 
Αμφέπων ναίει, τετίματαί τε πρὸς ἀθανάτων 

φίλος, Ἥβαν τ᾽ ὀπυίει; 
“Χρυσέων οἴκων ἄναξ καὶ γαμβρὸς Ἥρας. 

64. θηρῶν 69. αἰχμᾷ 
66. ἕρδοντ᾽ ἀμαυρῶσαι 71. Καδμη; ἂν, 

, 
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᾿Αντιστροφὴ «ε΄. 

Τῷ μὲν ᾿Αλεκτρᾶν ὕπερθεν δαῖτα πορσύνοντες 
ἜΓῸ εἰ 
ἀστοὶ 

80 Καὶ νεύόδματα στεφανώματα βωμῶν, αὔξομεν 
"Εμπυρα χαλκοαρᾶν ὀκτὼ θανόντων, 

"Γοὺς Μεγάρα τέκε οἱ ἸΚρειοντὶς υἱοὺς, 

“οῖσιν ἐν δυσμαῖσιν αὐγάν φλὸξ ἀνατελλομένα 
κ , 

συνεχὲς παννυχίζει. 
Αἰθέρα κνισσᾶντι λακτίζοισα καπνῷ" 

᾿Ἔπῳδὸς εἰ. 

86 Καὶ δεύτερον ὧμαρ ἐτείων τέρμ᾽ ἀέθλων 
Γύγνεται, ἰσχύος ἔργον. 
Ἔνθα λευκωθεὶς κάρα 

Μύρτοις ὅδ᾽ ἀνὴρ διπλόαν 

Νίκαν ἀνεφάνατο, παίδων τε τρίταν πρόσθεν, 

᾿κυβερνατῆρος οἰακοστρόφου 
90 Γνώμᾳ πεπιθὼν πολυβούλῳ. σὺν Ορσέᾳ δέ νιν 

κωμάζομαι, τερπνὰν ἐπιστάζων χάριν. 

83. τέκεν οἱ Κρεοντὶς 89. παίδων τὴν τρίταν 
84. κνισᾶντι 90. πολυξούλω.... ἀποστάξων 
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ΕΠ ΔΟΣ ὃ. 

ΦΥΛΑΚΙ ΔΑ, ΑΥ̓ΤΙΝΗ ΤῊ, 

ΠΑΓΚΡΑΤΙΏ,. 

--ς»-- 

Σ τροφαΐ. 
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Σ τροφὴ α΄. 

Μᾶτερ ᾿Αλίου, πολυώνυμε Θεία, 
Σέο Ὑ᾽ ἕκατι καὶ μεγασθενῆ νόμισαν 
“Χρυσὸν ἄνθρωποι περιώσιον ἄλλων" Ρ ρ , 
Καὶ “γὰρ ἐριζόμεναι 
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ὅ Νᾷες ἐν πόντῳ, καὶ ἐν ἅρμασιν ἵπποι, 
Διὰ τεὰν, ὦ '᾽νασσα. τιμὰν, ὠκυδινάτοις ἐν ἀμίλ- 

λαισι θαυμασταὶ πέλονται: 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Ἔν τ᾽ ἀγωνίοις ἀέθλοισι ποθεινὸν 
Κλέος ἔπραξεν. ὅντιν᾽ ἀθρόοι στέφανοι 
Χερσὶ νικάσαντ᾽ ἀνέδησαν ἔθειραν 

ι0 Ἢ ταχυτᾶτι ποδῶν. 
Κρίνεται δ᾽ ἀλκὰ διὰ δαίμονας ἀνδρῶν. 
Δύο δέ τοι ζωᾶς ἄωτον μοῦνα ποιμαίνοντι τὸν 

ἄλπνιστον εὐανθεῖ σὺν ὄλβῳ: 

᾿Επῳδὸς α΄. 

Εἰ τις, εὖ πάσχων, λόγον ἐσλὸν ἀκούση. 

Μὴ μάτευε Ζεὺς “γενέσθαι: πάντ᾽ ἔχεις, 
Μ ’ Ὡρραν..5 , .. 15 Εἴ σε τούτων μοῖρ᾽ ἐφίκοιτο καλῶν. 

 Θνντὰ θνατοῖσι πρέτει. 

Τὶν δ᾽ ἐν Ισθμῷ διπλόα θάλλοισ᾽ ἀρετὰ. 
Φυλακίδα, κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν, 
Πυθέᾳ τε. παγκρατίου. τὸ δ᾽ ἐμὸν 

9 ἊΨ ΝῚ ΄- ’ “ ’ 

30 Οὐκ ἄτερ Αἰακιδᾶν κέαρ ὕμνων “γεύεται: 

Σὺν χάρισιν δ᾽ ἔκμολον Λάμπωνος υἱοῖς 

Σ τροφὴ β΄. 

"Γανδ᾽ ἐς εὔνομον πόλιν. εἰ δὲ τέτραπται 
Θεοδότων ἔργων κέλευθον ἂν καθαρὰν, 

Μὴ φθόνει κόμπον τὸν ἐοικότ᾽ ἀοιδᾷ 
36 Κιρνάμεν ἀντὶ πόνων. 

18. ἀκούῃ. 

ἌΣ 



Ὁ ἸΣΘΜΙΟΝΙΓΚΑΙ. 

Καὶ γὰρ ἡρώων ἀγαθοὶ πολεμισταὶ 
Λόγον ἐκέρδαναν, κλέονται δ᾽ ἔν τε φορμίγγεσ- 

: ΕῚ ΄“ " ε “ 

σιν ἐν αὐλῶν τε παμφωνοις ὁμοκλαῖς 

᾿Αντιστροφὴ β'. 

Μυρίον χρόνον, μελέταν δὲ σοφισταῖς 

Διὸς ἕκατι πρόσβαλον σεβιζόμενοι. 
80 ων μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς 

Οἰνεΐδαι κρατεροὶ, 
Ἔν δὲ Θήβαις ἑ ἱπποσόας Ἰύχαας 
Ῥέρας ἔ ἔχει; ΠΕερσεὺς δ᾽ ἐν [Ἄργει, Κάστορος δ᾽ αἱ- 

χμὰ, ΠΠολυδεύκης τ᾽ ἐπ᾽ Τὐὐρώτα ῥεέθροις: 

᾿Επῳδὸς β΄. 

᾿Αλλ᾽ ἐν Οἰνώνᾳ μεγαλήτορες ὀργαὶ 

80 Αἰακοῦ παίδων τε: τοὶ καὶ σὺν μάχαις 
Δὶς πόλιν Πρώων πράθον, ἑ ἑσπόμενοι 

Ἡρακλῆϊ πρότερον, 

Καὶ σὺν ᾿Ατρείδαις. ἔλα νῦν μοι πεδόθεν: 

Λέγε, τίνες Κύκνον, τίνες ἕκτορα πέφνον 

40 Καὶ στράταρχον Αἰθιόπων ἄφοβον 
Μέμνονα χαλκοάραν, τίς ἄρ᾽ ἐσλὸν Τήλεφον 
Τρῶσεν ἑῷ δορὶ ἸΚαΐκου παρ᾽ ὄχθαις. 

Σ τροφὴ Ὑ. 

Τοῖσιν Αἴγιναν προφέρει στόμα πάτραν 
Διαπρεπέα νᾶσον: τετείχισται δὲ πάλαι 

,ὔ ε Ξ » τὸ " , 
45 ΠΠύργος ὑψηλαῖς ἀρεταῖς ἀναβαίνειν. 

Πολλὰ μὲν ἀρτιεπὴς 

88. Πολυδεύκεός; τ᾽ 

ἥδ" 
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Γλώσσά μοι τοξεύματ᾽ ἔχει περὶ κείνων 

Κελαδέειν: καὶ νῦν ἐν ἄρει μαρτυρήσαι κεν πόλις 
Αἴαντος, ὀρθωθεῖσα ναύταις 

᾿Αντιστροφὴ Ὕ-. 

Ἔν πολυφθόρῳ, Σαλαμὶς, Διὸς ὄμβρῳ. 
50 ᾿Αναρίθμων ἀνδρῶν χαλαζάεντι φόνῳ. 

᾿Αλλ᾽ ὅμως καύχημα. κατάβρεχε συγᾷ: 

Ζεὺς τά τε καὶ τὰ νέμει, 
Ζεὺς ὁ πάντων κύριος. ἐν δ᾽ ἐρατεινῷ 
Μέλιτι καὶ τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον χάρμ᾽ ἀγα- 

πάζοντι. μαρνάσθω τις ἔρδων 

ἜΣ πῳδὸς γγχ. 

δ5 ᾿Αμφ᾽ ἀέθλοισιν, “γενεὰν Κλεονίκου 

᾿Εκμαθών: οὔ τοι τετύφλωται μακρὸς 

Μόχθος ἀνδρῶν: οὐδ᾽ ὁπόσαι δαπάναι 

᾽᾿Ἐλπίδων, ἔκνισ᾽ ὄπιν. 

Αἰνέω καὶ [Πυθέαν ἐν “γυιοδάμαις 
60 Φυλακίδᾳ πλαγάν δρόμον εὐθυπορῆσαι 

Χερσὶ, δεξιὸν νόῳ ἀντίπαλον. 

Λαμβανέ οἱ στέφανον. φέρε δ᾽ εὔμαλλον μίτραν, 

Καὶ πτερόεντα νέον σύμπεμψον ὕμνον. 

48. Κελαδῆσαι" 52. τάδε καὶ τὰ 
60-61]. εὐθυπορῆσαι" Χερσὶ δεξιὸν, νόω 
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ΦΥΛΑΚΙ ΔΑ, ΑΥ̓ΤΙΝΗ ΤΗΣ, 

ΠΑΤΚΡΑΤΙΏι. 
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᾿ Στροφαΐ. 
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Σ τροφὴ α΄. 

Θάλλοντος ἀνδρῶν ὡς ὅτε συμποσίου, 
Δεύτερον κρατῆρα Μοισαίων μελέων 



ἼΣΘΜΙΟΝ. ΕἸἾΔΟΣ «. ΦΘ 

Κίύρναμεν Λάμπωνος εὐάθλου “γενεᾶς ὕπερ, ἐν Νε- 
μέᾳ μὲν πρῶτον, ὦ Ζεῦ, 

Τίν γ᾽ ἄωτον δεξάμενοι στεφάνων, 

ἢ Νῦν αὖτις ᾿Ισθμοῦ δεσπότᾳ 
Νηρεΐδεσσί τε πεντήκοντα, παίδων ὁπλοτάτου 
Φυλακίδα νικῶντος: εἴη δὲ τρίτον 

Σωτῆρι πορσαίνοντας ᾿Ολυμπίῳ Αὔγιναν κάτα 
Σπένδειν μελιφθόγγοις ἀοιδαῖς. 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

10 Εἰ γάρ τις ἀνθρώπων δαπάνᾳ τε χαρεὶς 
Καὶ πόνῳ, πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰς. 

Σύν τέ οἱ δαίμων φυτεύει δόξαν ἐπήρατον, ἐσχα- 

τιὰς ἤδη πρὸς ὄλβου 
Βαλλετ᾽ ἄγκυραν θεότιμος ἐών. 

οίαισιν ὀργαῖς εὔχεται 
15 ᾿Αντιάσαις ἀΐδαν “γῆράς τε δέξασθαι πολιὸν 

ὋὉ Κλ,λεονίκου παῖς: ἐγὼ δ᾽ ὑψίθρονον 
Κλωθὼ κασιγνήτας τε προσεννέπω ἕσπεσθαι κλυ- 

ταῖς 
᾿Ανδρὸς φίλου Μοίρας ἐφετμαῖς. 

Ἔ πῳδὸς α΄. 

ὝΜμε τ᾽, ὦ χρυσάρματοι Αἰακίδαι. 

50 Τέθμιόν μοι φαμὶ σαφέστατον εἶναι, 

Τάνδ᾽ ἐπιστείχοντα νᾶσον ῥαινέμεν εὐλογίαις. 
Μυρίαι δ᾽ ἔργων καλῶν τέτμηνθ᾽ ἑκατόμπεδοι ἐν 

σχερῷ κέλευθοι, 

3. Κιρνώμεν δ. Νὺν αὖτ᾽ ἐν ᾿Ισθμῳ, 19. ἐσχατιαῖς 
4, Τὶν, ἄωτον 8-9. Αἴγιναν κατασπένδειν 

Ε 



220 ἸΣΘΜΙΟΝΙ ΚΑΙ. 

Καὶ πέραν Νείλοιο παγᾶν, καὶ δ Ὑπερβορέους" 
Οὐδ᾽ ἔστιν οὕτω βάρβαρος οὔτε παλίγγλωσσος 

πόλις, 
ςὅ Ἅτις οὐ Πηλέος ἀΐει κλέος ἥρωος, εὐδαίμονος 

γαμβροῦ θεῶν, 

Σ τροφὴ β'. 

Οὐδ᾽ ἅτις Αἴαντος Γελαμωνιάδα 

Καὶ πατρός: τὸν χαλκοχάρμαν ἐς πόλεμον 
Ἄγε σὺν Τιρυνθίοισι πρόφρονα σύμμαχον 

ἐς Τροΐαν, ἢ ἥρωσι μόχθον, 

Λαομεδοντίαν ὑπὲρ ἀμπλακίαν, 

30 Ἔν ναυσὶν ᾿Αλκμήνας τέκος. 

Εἷλε δὲ Περγαμίαν, πέφνεν δὲ σὺν κείνῳ Μερό- 
᾿ 

πων τ 
ἜἜθνεα, καὶ τὸν βουβόταν οὔρεϊ ἴσον, 
Φλέγραισιν εὑρὼν, ᾿Αλκυονῆ, σφετέρας δ᾽ οὐ φεί- 

σατο 
Χερσὶν βαρυφθόγγοιο νευρᾶς 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

Ἢρακλέης. ἀλλ᾽ Αἰακίδαν καλέων 

Ἔςς πλόον κύρησε πάντων δαινυμένων. 

Τὸν μὲν ἐν ῥινῷ λέοντος στάντα κελήσατο νεκτα- 
ρέαις σπονδαῖσιν ἄρξαι 

Καρτεραίχμαν ᾿Αμφιτρυωνιάδαν, 

Ανδωκε δ᾽ αὐτῷ φέρτατος 
40 Οἰνοδόκον φιάλαν χρυσῷ πεφρικυῖαν Τελαμών: 

Ὁ δ᾽ ἀνατείναις οὐρανῷ χεῖρας ἀμάχους 

ὡ οι 

95. ἀδει 36. χκάρυξε 
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ΕΥ̓͂ΔΟΣ ἐ. 927 

Αὔδασε τοιοῦτόν “γ᾽ ἔπος: “-« ΕἸ ποτ᾽ ἐμὰν, ὦ Ζεῦ 
πάτερ. 

“ς Θυμῷ θέλων ἀρὰν ἄκουσας, 

Ἔν ἢ 
«Νῦν σε, νῦν εὐχαῖς ὑπὸ θεσπεσίαις 

45 «ς Λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ ̓ Ἐξριβοίας 
- ᾿Ανδρὲ τῷδε ξεῖνον ἀμὸν μοιρίδιον τελέσαι: 

Ἁ Α 33.956 Ἁ “ ’ α, 

ςς Τὸν μεν ἀρρηκτον φυὰν, ὠσπερ τόδε ὁερμα με 

νῦν περιπλανᾶται 

“ς Θηρὸς. ὃν πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτ᾽ ἐν Ν ε- 

μέᾳ: 
“ Θυμὸς δ᾽ ἑπέσθω." ταῦτ᾽ ἄρα οἱ φαμένῳ πέμ- 

Ψεν θεὸς 
50 ᾿Αρχὸν οἰωνῶν μέγαν αἰετόν: ἁδεῖα δ᾽ ἔνδον μιν 

ἔκνιξεν χάρις. 

Στροφὴ Υ. 

Εἶπέν τε φωνήσαις ἅτε μάντις ἀνήρ' 
- "Ἑ;σσεταί τοι παῖς ὃν αἰτεῖς, ὦ ᾿Γελαμών-" 

Καί νιν ὄρνιχος φανέντος κέκλετ᾽ ἐπώνυμον εὐρυ- 
βίαν Αἴαντα, λαῶν 

Ἔν πόνοις ἔκπαγλον ᾿Εἰνυαλίου. 
55 “τὸς ἄρα εἰπὼν αὐτίκα 

Ἕχζετ᾽. ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάσας ἀναγήσασθ᾽ ἀρετάς" 

Φυλακίδᾳ γὰρ ἤλυθον, Μοῖσα. ταμίας 

Πυθέᾳ τε κώμων Εἰὐθυμένει τε. τὸν ᾿Αργείων μ μ ΡΎ 
’ 

τρόπον 
Ἐϊ ; ’ [ Ὧν. 159 ,᾿ 

ἰρήσεταί πά κ᾽ ἐν βραχίστοις. 
49. σοιοῦτον ἔπος" 58. κέκλεν 56. ἁγήσασέαι 
81, φωνάσαις 55. ἄρα 51. ἦλθον, 59. σοὺ 
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᾿Αντιστροφὴ Υ.- 
Υ͂ Ἃ ’ . ΝῚ ’ 60 ΓΑραντο Ὑὰρ νίκας ἀπὸ παγκρατίου, 
Τρεῖς ἀπ᾽ ᾿Ισθμοῦ, τὰς δ᾽ ἀπ᾽ εὐφύλλου Νεμέας, 
ἾἌ ᾿ [δέ Α [4 5" ον δ ΚΞ λαοὶ παῖδές τε καὶ ματρως: ανὰ δ᾽ ααγον 

ἐς φάος οἵαν μοῖραν ὕμνων ! 
"Γὰν Ψαλυχιδᾶν δὲ πάτραν, Χαρίτων 
Αρδοντι καλλίστᾳ δρόσῳ: 

θῦ ΤΠ δν τε Θεμιστίου ὀρθώσαντες οἶκον, τάνδε πόλιν 
Θεοφιλῆ ναίοισι. Λάμπων δὲ, μελέταν 
ἡ Ὁ ᾿ , Ἥ ὃ , ΄“΄ -ῶ Σ Ὁ ἂν ρΎοις ὀπάζων, Ἡσιόδου μάλα τιμᾷ τοῦτ᾽ ἔπος, 
Υἱοῖσί τε φράζων παραινεῖ, 

᾿ πῳδὸς Υ. 

Ξυνὸν ἄστει κόσμον ἑῷ προσάγων: 
70 Καὶ ξένων εὐεργεσίαις ἀγαπᾶται, 

Μέτρα μὲν γνώμᾳ διώκων, μέτρα δὲ καὶ κατέχων" 
Γλώσσα δ᾽ οὐκ ἔξω φρενῶν. φαίης κέ νιν ἀνδράσιν 

ἀθληταῖσιν ἔμμεν 
Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ᾽ ἀκόναν. 
Πίσω σφε Δίρκας ἁγνὸν ὕδωρ, τὸ βαθύζωνοι κόραι 

710 Χρυσοπέπλου Μναμοσύνας ἀνέτειλαν παρ᾽ εὐτει- 
χέσιν Κάδμου πύλαις. 

63. μάτρωες. Ἴ3. ἀνδρ᾽ ἐν ἀεθληταῖσιν 
΄ Ῥ ᾿΄ 66. ναίουσι. 78. χαλκοδάμαν 
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ΣΤΡΕΨΙΑ' ΔΗ, ΘΗΒΑΙΏς, 
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Σ ἡ α΄ τροφὴ α. 

Τίνι τῶν πάρος, ὥ μάκαιρα Θήβα. 

ΚΚαλῶν ἐ ἐπιχωρίων μάλιστα θυμὸν τεὸν 

Εὔφρανας: : ἢ ῥα χαλκοκρότου πάρεδρον 
 Δαμάτερος ἁ ἁνίκ᾽ εὐρυχαίταν 

5 ΓΑντειίλας Διόνυσον : ἢ χρυσῷ μεσονύκτιον νί- 

φοντα δεξαμένα τὸν φέρτατον θεῶν, 
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᾿Αντιστροφὴ α΄. 

Ὅποόοτ᾽ ᾿Αμφιτρύωνος ἐν θυρέτροις 
Σ»ταθεὶς ἄλοχον μετῆλθεν ᾿Ηρακλείοις “γοναῖς : 

Ἢ ὅτ᾽ ἀμφὶ πυκναῖς 'Γειρεσίαο βουλαῖς : 
Ἢ ὅτ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ιόλαον ἱππόμητιν ; 

10 Ἢ Σπαρτῶν ἀκαμαντολογχᾶν ; ἢ ὅτε καρτε- 

ρᾶς"Αδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας ὀρφανὸν 

᾿Ε πῳδὸς α΄. 

Μυρίων ἑτάρων ἐς ἴΔργος ἵππιον: 
Ἢ Δαωρίδ' ἀποικίαν ἁνίκ᾽ ἄρ᾽ ὀρθῷ 
"Ἑστασας ἐπὶ σφυρῷ 

Λακεδαιμονίων, ἕλον δ᾽ ̓ Αμύκλας 

1ὅ Αὐγεῖδαι σέθεν ἔκγονοι; μαντεύμασι [Πυθίοις : 
᾿Αλλὰ παλαιὰ «γὰρ 
Εὕδει χάρις, ἀμνάμονες δὲ βροτοὶ, 

Σ τροφὴ β. 

Ὅ τι μὴ σοφίας ἄωτον ἄκρον 
Κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖσιν ἐξίκηται ζυγέν. 

’ὕ 5, 3. γ3 ε ΄ ’ 9 ὦ 

20 Κώμαζ ἔπειτ᾽ ἐν ἁδυμελεῖ σύ Ὑ ὕμνῳ 

Καὶ Στρεψιάδα, φέρει “γὰρ Ἰσθμοῖ 

Νίκαν παγκρατίου" σθένει τ᾽ ἔκπαγλος, ἰδεῖν τε 

μορφαεις, ἄγει τ᾽ ἀρετὰν οὐκ αἴσχιον φυᾶς. 

᾿Αντιστροφὴ β'. 

Φλέγεται δ᾽ ἰοβοστρύχοισι Μοίσαις, 
Μάατροωΐ θ᾽ ὁμωνύμῳ δέδωκε κοινὸν θάλος, 

3. ὗν 5 Αἰ 12. ἁνίκ᾽ ὀρθῷ 20. ἔπειτ᾽ ἀρ’ ἁδυμελεῖ σὺν ὕμνῳ 



ἘΠ ἌΟΣ' ἐς ΡΒ. 

55 Χάλκαστις ᾧ πότμον μὲν ΓΑρης ἔμιξεν' 
Τιμὰ δ᾽ ἀγαθοῖσιν ἀντίκειται. 
Ἴστω “γὰρ σαφὲς, ὅστις ἐν ταύτᾳ νεφέλᾳ χάλα- 

ζαν αἵματος πρὸ φίλας πάτρας ἀμύνεται. 

᾿Επῳδὸς β΄. 
Ἁ πὸ 2 Ε] ’ "»-ς 

Λουγὸν αἰνὸν ἄγων ἐναντίῳ στρατῷ, 
᾿Αστῶν γενεᾷ μέγιστον κλέος αὔξων 

’  : κ ,; 

80 Ζάων τ᾽ ἄπο καὶ θανών. 
Τὺ δὲ, Διοδότοιο παῖ, μαχατὰν 
Αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ Ἵἕκτορα. 
᾿Αμφιάραόν τε, 

᾿] [Δ] " ’ « ’ 

Ἑὐανθέ᾽ ἀπέπνευσας ἁλικίαν 
Η͂ ’ 

Στροφὴ Ὑγ. 

85 Π᾿ρομάχων ἀν᾽ ὅμιλον, ἔνθ᾽ ἄριστοι 
Ψ , Ἐς ᾽ ΄ ᾿ ’ 
Ἔσχον πολέμοιο νεῖκος ἐσχαταῖς ελπίισιν. 

Ἕτλαν δὲ πένθος οὐ φατόν: ἀλλὰ νῦν μοι 

Ταιάοχος εὐδίαν ὄπασσεν 
Ἔκ χειμῶνος. ἀείσομαι χαίταν στεφάνοισιν ἀρ- 

’ . » , Α ’ ’ 

μόσαις. ὁ δ' ἀθανάτων μὴ θρασσέτω φθόνος, 

᾿Αντιστροφὴ Ὑ΄. 

40 Ὅ τι τερπνὸν ἐφάμερον διώκων 

“Ἕκαλος ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον 

Αἰῶνα. θνάσκομεν "γὰρ ὁμῶς ἅπαντες, 
, " Μ᾿ Ἁ Χ Ψ 

Δαίμων δ᾽ ἄϊσος: τὰ μακρὰ δ᾽ εἴ τις 

Παπταίνει, βραχὺς ἐξικέσθαι χαλκόπεδον θεῶν 
Ὁ“ “ , ρα Ὁ “ 

ἕδραν, ὅτι πτερόεις ἔῤῥιψε [[άγασος 
91. πρὸς 39. ἁρμόζω». 
98. Λοιγὸν ἀμύνων 44. ὃ τ- 
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Ἔ πῳδὸς γγ. 
45 Δεσπόταν ἐθέλοντ᾽ ἐς οὐρανοῦ σταθμοὺς 

᾿Ελθεῶν μεθ᾽ ὁμάγυριν Βελλεροφόνταν 
Ζηνός: τὸ δὲ πὰρ δίκαν 
Γλυκὺ πικροτάτα μένει τελευτώ. 
ἼΑμμι δ᾽, ὦ χρυσέᾳ κόμᾳ θάλλων, πόρε, Δοξία, 

50 Τεαῖσιν ἁμίλλαισιν 
Ἑὐανθέα καὶ Πύθιον στέφανον. 

49. "Αμμιν 81. Πυδοῖ 
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ΕΙΔΟΣ ζ΄. 

ΚΛΕΛΑΝΔΡΩ, ΑΥ̓ΤΙΝΗ ΤΗ, 

ΠΑΓΚΡΑΤΙἊΩ,. 

πο ! "Ξ-Ὁ 
ν---  ὧὁ-οὧὖο͵ς-οὖο.-υ. 

! ! Ὁ- 
--- -πυπώπιυυωυ π-, 
Θ᾽ Χ 

! ! Ϊ ζ τ ! Στ 
-, πωπωωππυπινο.-υ»ν.ν.-ς-ν--ς-ς-ς. 

Χ ! Ι ἥ ! Ἕ 
-λλιΤοπωω-ςπτωππυππωσππιου -, 

ι π ! Χ ! Χ Ι 
δ.υ--υπιυυ,-πυ-ςπτουω.ω-- π-πούπυρΡν-ς-. 

Χ Ι ος ! Χ-Ι ! - 
πωπωυωωπ,πωυ-πωνπ-π. - τἰτωτοωου.-..-ς--ν--ν. 

«- 
Σ -! ! - 

-ιἱυπωωπωππιουυ- 
͵ τοὺς ! ! Ὁ 
-ο-,ΙἌΙωνυωπωυππίινωσπυ -“---ς-. 

! ᾿ ! 
“΄ς-:- -΄.- -“-- . 
ψψχλψῳ - -πιζω,-π  ͵,υὧοσνυὺυ -- 

δ 8 ἈνΆ 
1. - που πω -, 

ἱς 
-! “σες Ἕ ! ΨΙ) “' 

-πώπ᾽νυωυ π-.---ου-υ.-. ΖΞ 

ΣΝ ἡ αἱ τροφὴ α. 

Κλεάνδρῳ - τις ἁλικίᾳ τε; λύτρον 

Εὔδοξον, ὦ νέοι, καμάτων, 

Πατρὸς ἀγλαὸν Τελεσάρχου παρὰ πρόθυρον. ἰὼν 

ἀνεγειρέτω 

Κῶμον, ᾿Ισθμιάδος τε νίκας ἄποινα. καὶ Νεμέᾳ 
Ε] ΄ «“ ΄ 9 » ΄ ΝᾺ Α ᾽ 

5 ᾿Αέθλων ὅτι κράτος ἐξεῦρε. τῷ καὶ ἔγω. καίπερ 

ἀχνύμενος 

ἀν δ, 
5. ἰὼν ἀγειρέτω 

Ῥ 
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Θυμὸν, αἰτέομαι χρυσέαν καλέσαι Μοῖσαν. ἐκ με- 
άλων δὲ πενθέων λυθέντες, 

Μήτ᾽ ἐν ὀρφανίᾳ πέσωμεν στεφάνων, 
Μήτε κάδεα θεράπευε: παυσάμενοι δ᾽ ἀπρήκτων 

κακῶν, 
Γλυκύ τι δαμωσόμεθα καὶ μετὰ πόνον: 

10 ᾿Εξππειδὴ τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς 

Γὲ Ταντάλου λίθον παρά τις ἔτρεψεν ἄμμι θεὸς, 

Στροφὴ β΄. 

᾿Ατόλματον ᾿Ελλάδι μόχθον. ἀλλά 
Μοι δεῖμα μὲν παροιχόμενον 

Καρτερὰν ἔπαυσε μέριμναν: τὸ δὲ πρὸ ποδὸς 
τ ἍΝ Η 
ἄρειον ἀεὶ σκοπεῖν 

15 Χρῆμα πάν. δόλιος “γὰρ αἰὼν ἐπ᾽ ἀνδράσι κρέμαται. 
᾿Ἑλίσσων βίου πόρον: ἰατὰ δ᾽ ἔστι βροτοῖς σύν 

Ὑ᾽ ἐλευθερίᾳ 
Καὶ τά. χρὴ δ᾽ ἀγαθὰν ἐλπίδ᾽ ἀνδρὶ μέλειν: χρὴ 

δ᾽ ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις τραφέντα 
Αὐγίνᾳ χαρίτων ἄωτον προνέμειν, 

Πατρὸς οὕνεκα δίδυμαι “γένοντο θύγατρες, ᾿Ασω- 
πίδων θ᾽ 

920 Ὁπλόταται. Ζηνί τε ἅδον βασιλέϊ. 

Ὃ τὰν μὲν παρὰ καλλιρόῳ 

Δίρκᾳ φιλαρμάτου πόλιος ᾧκισσεν ὡγεμόνα' 

Ἁ Γ Σ τροφὴ Ὑ-. 

Σὲ δ᾽ ἐς νᾶσον Οἰνοπίαν ἐνεγκὼν 

19-18. ἀλλ᾽ ἐμοὶ 16. βιόσου 
14-15. αἰεὶ Χρῆμα πᾶν. 90. Ζηνί 9᾽ ἅδον βασιλῆ!. 
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Κοιμᾶτο. δῖον ἔνθα τέκες 
55 Αἰακὸν βαρυσφαράγῳ πατρὶ κεδνότατον ἐπιχθο- 

[4 εἴ Ἀ 

νίων, ὃ καὶ 
Δαιμόνεσσι δίκας ἐπείραινε. τοῦ μὲν ἀντίθεοι 
᾿Αρίστευον υἱέες υἱέων τ᾽ ἀρηϊφιλοι παῖδες ἀνορέᾳ 

Χάλκεον στονόεντ᾽ ἀμφέπειν ὅμαδον, σώφρονές 

τ᾿ ἐγένοντο πινυτοί τε θυμόν. 
Ταῦτα καὶ μακάρων ἐμέμναντ᾽ ἀγοραὶ, 

80 Ζεὺς ὅτ᾽ ἀμφὶ Θέτιος, ἀγλαός τ᾽ ἔρισαν [Ποσειδᾶν 

γάμῳ. 
ἤΑλοχον εὐειδέα θέλων ἑκάτερος 
Ἑὰν ἔμμεν: ἔρως “γὰρ ἔχεν. 

᾿Αλλ᾽ οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πρα- 
πίδες, 

Σ τροφὴ ὃ. 

᾿Επεὶ θεσφάτων ὅπ᾽ ἄκουσαν. εἶπε δ᾽ 

386 Εὔβουλος ἐν μέσοισι Θέμις, 
Εϊἵνεκεν πεπρωμένον ἣν, φέρτερον πατέρος ἄνακτα 

- Ε 
γόνον τεκεῖν 

ΠΟντίαν θεὸν, ὃς κεραυνοῦ τε κρέσσον ἄλλο βέλος 
Διώξει χερὶ, τριόδοντός τ᾽ ἀμαιμακέτου. Δί “γε 

; 
μισ-γομέναν, 

Ἢ Διὸς παρ᾽ ἀδελφεοῖσιν: ““ ᾿Αλλὰ τὰ μὲν παύ- 
σατε. βροτέων δὲ λεχέων τυχοῖσα, 

40 “« Υἱὸν εἰσιδέτω θανόντ᾽ ἐν πολέμῳ. 
“- Ἢδ᾽ Αρει χέρας ἐναλίγκιον. στεροπαῖσί τ᾽ ἀ- 

κμὰν ποδῶν. 

80. ἐρίσας 38. Διΐ μισγομέναων 
84. δεσφάτων ἤκουσαν. 89. ἀδελφοῖσιν... συχοῦσα 
86. φέρτερον γόνον ἄνακτα πατρὸς 40-41, πολέμῳ, ΓΑρεΐ 
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-ς Τὸ μὲν ἐμὸν, ΠΠηλεῖ ὁπάσαι θεόμορον 
«ς Τάμου Αἰακίδᾳ “γέρας, ὅν 

“ς Φασ’ εὐσεβέστατόν περ Ϊαωλκοῦ τράφειν πεδίον" 

Σ τροφὴ ε΄. 

ς Ἰόντων δ᾽ ἐς ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς 
-ς Χείρωνος αὐτίκ᾽ ἀγγελίαι: 

-ς Μηδὲ Νηρέος θυγάτηρ νεικέων πέταλα ὃὶς ἐγ- 
γναλιζέτω 

ς ἔΑμμιν: ἐν διχομηνίδεσσιν δὲ ἑσπέραις ἐρατὸν 
“ς Λύοι κεν χαλινὸν ὑφ᾽ ἥρωϊ παρθενίας." ὡς φά- 

το ΚΚρονίδαις. 
80 ᾿Εννέποισα θεὰ, τοὶ δ᾽ ἐπὶ γλεφάροις νεῦσαν ἀθα- 

νάτοισιν, ἐπέων δὲ καρπὸς 
Οὐ κατέφθινε: φαντὶ γὰρ ξύν᾽ ἀλέγειν 

Καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτα: καὶ νεαρὰν ἔδειξαν 
σοφῶν 

Στόματ᾽ ἃ ἀπείροισιν ἀρετὰν ᾿Αχιλέος, 

Ὃ καὶ Μύσιον ἀμπελόεν 

Αἵμαξε, "Γηλέφου μέλανι ῥαίνων φόνῳ, πεδίον, 

Σ τροφὴ -ς΄. 

Γεφύρωσέ τ᾽ ̓ Ατρεΐδαισι νόστον. 

“Ἑλέναν τ᾽ ἐλύσατο. ροΐας 

νας ἐκταμὼν δορὶ, ταί μιν ῥύοντό ποτε μάχας 
ἐναριμβρότου 

τῇ ἢ τὶ δί ’ ’ ’ , 

ργον ἐν πεδίῳ κορύσσοντα, Μέμνονός τε βίαν 

,.»ὄ σι 

ὧι φι 

43. τἸπηλέ; θεύμοιρον ὀὁπ'άσαι 48. διχομηνίδεσσι 
44. Ὑε εὐσεξέστατόν φασ᾽ ᾿Ιαωλκοῦ 51, γὰρ συναλέγειν 
417. Νηρέως 53. νέαν ἀνέδειξαν 



᾿΄ 

; 

ἘΓΧΟΣ ὥς 2597 

60 Ὑπέρθυμον, Ἕκτορά τ᾽, ἄλλους τ᾽ ἀριστέας, οἷς 

δῶμα Περσεφόνας 
Μανύων ᾿Αχιλεὺς, οὖρος Αἰακιδᾶν, Αἴγιναν, σφε- 

τέραν τε ῥίζαν πρόφαινεν. 

"ὸν μὲν οὔτε θανόντ᾽ ἀοιδαὶ ἔλιπον, 

᾿Αλλά οἱ παρά τε πυρὰν τάφον θ᾽ “Ελικώνιαι 

παρθένοι 

Στὰν, ἐπὶ θρῆνόν τε πολύφαμον ἔχεαν. 

6ὁ6 "Εδοξ᾽ ὧρα τότ᾽ ἀθανάτοις, 
Ἔσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις θεᾶν διδόμεν. 

Σ τροφὴ Ὁ: 

Τὸ καὶ νῦν φέρει λόγον. ἔσσυταί τε 
Μοισαῖον ἅρμα Νικοκλέος 
Μνᾶμα πυγμάχου κελαδῆσαι. “γεραίρετέ μιν, 

ὃς Ἴσθμιον ἂν νάπος 

70 Δωρίων ἔλαχεν σελίνων: ἐπεὶ περικτίονας 

Ἐνίκασε δή ποτε κἀκεῖνος ἄνδρας ἀφύκτῳ χερὶ 

κλονέων. 

"ὸν μὲν οὐ κατελέγχει κριτ οὔ “γενεὰ πατραδελ- 
εοῦ: ἁλίκων τῷ τις ἁβρὸν 

᾿Αμφὶ παγκρατίου ἸἘιχεινὸ ρῳ πλεκέτω 
Μυρσίνας στέφανον. ἐπεί νιν ᾿Αλκαθόου τ᾽ ἀγὼν 

ΕΝ τ, 
σὺν τύχᾳ 

ἤ5 Ἔν ᾿Επιδαύρῳ τε νεύτας πρὶν ἐδέκεθ᾽- 

Ὃν αἰνεῖν ἀγαθῷ παρέχει: 

Ἥβαν “ὰρ οὐκ ἄπειρον ὑπ πο ὺ Χ εἰᾷ καλῶν ὃ δάμασεν. 

62. ἔλισόν γ᾽" 68. Νικοκλέσυς 72. γενεὰν 
64. Ἔσταν, .. «ἔχευαν. 609. κελαξῆσκι, γερᾶραί τέ μιν,...«ἄν ἀπὸ 
θ5. Ἔδοξεν ἄρα δ᾽ ἀϑ. 715-16. ἔξεκτο. Τὸν 





ΠΙΝΔΑΊΡΟΥ ᾿ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΑ. 

ἸΣΘΜΙΟΝΙΊΚΑΙ,, 

’ 

α. 

Ι Ι Ξ 
- ωυω-πωπωπ-πωππυ 

! ! Ἕ 
-. το.-ἰὉ-“--ἀΛὐ--.-- .--- 

! -- 

--πωωπποῳυ 

Αὐολίδαν δὲ Σίσυφον κέλοντο 
ῷ ι , " , 
ὦ παιδὲ τηλέφαντον ὄρσαι “γέρας 

᾿Αποφθιμένῳ Μελικέρτᾳ. 
Δ΄ 

Χ [ πε 
“΄ππιυωπωυω.πυ -. 

Ὅστις δὴ τρόπος ἐξεκύλισσέ νιν. 

Ι Ι ! ! Ἕ 
-“͵ἷ͵ο᾽ισιω-πι - π -ὺὺ΄3Θἡ, Α -πἰ π πο --ς 

! Ϊ 
---7ς. πωππιου“-  - 

͵ - 
- ουπυ - 

! ! ! Ὁ 
-. --.-- τ-ττ οὺυ - -..-.-. 

! 
»΄-ς ! 
ν“μωπππ-ω“- - 

« 

Ϊ Ι Ϊ Ι 
πω -π -π -ποωυ -- ---ἰὐ-ἰ -υ.. -. 

! ! 
“-, πῷῳ - - - φῶ πνν --ὸ 

Ι ! 
το -- ο --ν., .-.-.-- 

Κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς, 
Αἴὔγινα: σὺν θεῶν δέ νιν αἴσᾳ 
Ὕλλου τε καὶ Αὐγιμιοῦ 
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{] 

Δωριεὺς ἐλθὼν στρατὸς ἐκτίσσατο. 
Χ κ « Ν [ ’ 

Γὰ μὲν ὑπὸ στάθμᾳ νέμονται. 
ΕῚ " ΄ " Οὐ θέμιν, οὐδὲ δίκαν ξείνων ὑπερβαίνοντες: οἷοι 

δ᾽ ἀρετὰν ἡ 
Δελῴῖνες ἐν πόντῳ, ταμίαι τε σοφοὶ 

Μοισᾶν ἀνγωνίων τ᾽ ἀέθλων. 

ὝΜΝΟΙ. 

[2 

α.- 
Ι Ϊ 

--“-Ὡ-;Ἐ---.“-.ἋἝἰ(ἰ ω -, ῷῳ “-- 

Ι Ι! 
““πὺὺ᾿’Ἢ -“  - -.-τωτοὧωνῷ “““ψΜᾳ - - 

Ι 
-““΄“΄Ὡν -τνῳ -“. -- 

Ι Ι! “ 
-- - π᾿ πω πω -- 

Ι ἐΨ 
-,,Ἃμ---ω -π τ πῶωνω-πμῳω  -πῶῷὸ, 

Ι ! Ι ἘΞ 
““ἰ,οοππηιωνπν - “τ ππ ω πΠ Ὃ[Ποοωω. -- 

Ἴσνηνδν ἢ χρυσαλάκατον Μελίαν, 
Ἢ ΚΚάδμον, ἢ σπαρτῶν ἱερὸν “γένος ἀνδρῶν, 
“ἡ Ἂ , , 

Η τὰν κυανάμπυκα Θήβαν. 
Ἢ τὸ πάντολμον σθένος Ηρακλέος, 
Ἢ τὰν Διωνύσου πολυγαθέα τιμὰν, 
“ ’ ’ Σ , ς Ψ “ 
Η γάμον λευκωλένου “Αρμονίας ὑμνήσομεν .. -. .} 

Β' 

Πρῶτον μὲν εὔβουλον Θέμιν οὐρανίαν 
Χρυσέαισιν ἵπποις ᾿κεανοῦ παρὰ παγᾶν 

Μοῖραι ποτὶ κλίμακα σεμνὰν 
ἌΛγον Οὐλύμπου λιπαρὰν καθ᾽ ὁδὸν 
Σωτῆρος ἀρχαίαν ἄλοχον Διὸς ἔμμεν" 
Ἃ δὲ τὰς χρυσάμπυκας ἀγλαοκάρπους τίκτεν ἀ- 

λαθέας “Ὥρας. 
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! ! ! 
-- --ὖ --.-.- -..ς; - ..Ψ “Ὁ ω πάνω - 

--ὦ -- 

ΠοΠοέοτ τ ν τὸ ΟΡοδ θεοῦ 

Ακουσε Κάδμος μουσικὰν ὀρθὰν ἐπιδεικνυμένου. 

ὅ΄. 
' , 

-“πω-πππωπ-πων - 
Ι 

--. ιν, ..--. 

ἃ κ κ ε κ ΄, ΄ 
Ος καὶ τυπεὶς ἁγνῷ πελέκει τέκετο 

ΞΞανθὰν ᾿Αθάναν. 
γ 

ε. 

Ι Ϊ 
--ῳ σ-πΦφᾳ5-ὦ΄ῖ ὦἅ Ὺ’σ.“ νων. -  -ὧμς, -- 

Κείνων λυθέντων σαῖς ὑπὸ χερσὶν, ἄναξ. 

’ 

ΕΣ 
Ι Ι 

- του, -Ἕ ----τῸ.-.,." 

ΓἌμμων, Ὀλύμπου δέσποτα. 

: ἢ 
-΄φῳ πων. - πἼἰὴΖζ΄΄-τοὦὸ,ςῃι. Ἕ“-πτπ τ. 

Πότνια θεσμοφόρε χρυσανίου ..... 

΄ 

ἥγ- 

3 Ὁ“ Α - ’ Ἐν ἕργμασι δὲ νικᾷ τύχα, 
9 ’ 

Οὐ σθένος. 
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ΠΑΙΑΙ͂ΝΕΣ. 

α: 
Ι ; ἢ ' 
“Ὅν ῳ πονοῊω -π πώ πω -π πᾳ σπῷ “- 

ὟΝ ’ “ “ ξ κ “ ᾽ 

ΜΦΙΠΟ'ΔΟΙΣΙ μαρνάμενον μοιριᾶν περὶ τιμᾶν ἀ- 
’ 

πολωλεναῖ. 

ἹΠερὶ τοῦ Νεοπτολέμου ἐν Δελφοῖς ἀναιρεθέντος. 

-.- -πὋὮοἝἵἱ!Ἕ- Ὁ - (ΞΟ 

“Χρύσειαι δ᾽ ἐξ ὑπερῴου 
Αειδον ἸΚηληδόνες. 

Περὶ τοῦ ἐν Δελφοῖς ναοῦ. 

Ϊ Ϊ 
Χ Ϊ Ζ--- τον « 
--“πωωωὠππκψυπυνωυυ π- 

Δωδωναῖε μεγάσθενες, ἀριστότεχνα πάτερ. 

ὃ. 
] Ι Ϊ ΝΣ 

«-.-ᾳ-͵ωὠὠἠυυσρυνωππυωπνω - 
-- ! ΕΡῚ 

κτ᾿τ““{ννῳ -“»;)οχιῳωσπῷῳ -- 

Ι Ι ! ! Ι ἊΣ 
--..α.,'πῳῴμᾳαχλ,  --  π -τ-:ΜΜμὩᾳπο σέ -«ΨΦΨ “Ππῳῳῴψ - “ιν ““(ϊξῷ -- 

’ Ε) ὦ , 3,  :- Ἢ. 

Τί δ᾽ ἔλπεαι σοφίαν ἔμμεναι; ἃ ὀλίγον 
9 Ἁ ε κ ς Ἀ ἢ ᾽ 

Ανὴρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἰσχύει : 
3 δ 5, "» Φ ᾿" “ ’ ον Κι Οὐ “γὰρ ἔσθ᾽ ὅπως τὰ θεῶν βουλεύματ᾽ ἐρευνᾶσαι 

, ’ ΄ Σ ν Ἁ Ψ ᾿ 

βροτέᾳ φρενί: θνατᾶς δ᾽ ἀπὸ ματρὸς ἔφυς. 
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ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ. 
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Δεῦτ᾽ ἐν χορὸν, ᾿Ολύμπιοι, 
3 [ᾷ Χ ’ 4 κ 

Επί τε κλυτὰν πέμπετε χάριν, θεοὶ, 
Πολύβατον οἵτ᾽ ἄστεος ὀμφαλὸν θυόεντα 
9. “- ε “- 3 Ψ, 

Ἐν ταῖς ἱεραῖς ᾿Αθάναις 
Οἰχνεῖτε, πανδαίδαλόν τ᾽ εὐκλέ᾽ ἀγοράν: 

᾿Ιοδετᾶν λάχετε στεφάνων 

'Γάν τ᾽ ἐαριδρέπτων λοιβᾶν, Διόθεν τέ με σὺν 

ἀγλαᾷ 

Ἴδετε πορευθέντ᾽ ἀοιδᾷ δεύτερον 
9 τ ’ Ά, 

Ἐπὶ κισσοδέταν θεὸν, 
ι0 Τὸν Βρόμιον τὸν ᾿Εἰριβόαν τε καλέομεν. “γόνον 

ὑπάτων μὲν πατέρων μελπέμεν 

Γυναικῶν τε Καδμειᾶν ἔμολον. 

Ἔν ᾿Αργείᾳ Νεμέᾳ μάντιν οὐ λανθάνει 
Φ , Ε ε {418} ᾿) Ὥ “ , 

οίνικος ἔρνος, ὁπότ᾽ οἰχθέντος “δρᾶν θαλάμου 
ΕΖ 5 ."- 5, Ἁ [2 

Εὐὐοδμον ἐπαΐωσιν ἔαρ φυτὰ νεκτάρεα. 
15 Ἴστε βάλλεται, τότ᾽ ἐπ᾿ ἀμβρόταν χέρσον ἐραταὶ 

Ἴων φόβαι, ῥόδα τε κόμαισι μίγνυται, 
3 “ ’ 3. 19 ᾿Ὶ ’ Ἁ τς “- 

Αχεῖταί τ᾿ ὀμφαὶ μελέων σὺν αὐλοῖς. 

᾿Αχεῖται Σεμέλαν ἑλικάμπυκα χοροί. 

σι 

{ 

᾿γ- 
Ι στον δι .- 
“.ῳῳ ππῴμμ ἷΖψμςνᾳφ “ΨψῳΦ πὰ -- 

Ι 
“πε ! 

“,οὕοφἬῳϑΜΜΜ ῳψῳ π“ψὩψ «- .« 

“ Ν ἌΝ ’ ὯΝ ’ 

ἀλὸ τϑ λιπαραὶι και ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι, 

᾿Ελλάδος ἔρεισμα, κλειναὶ ᾿Αθάναι. 

ὅ. 
Γ 

--π ππωωπυπππωπ-π- 

! ! 
-΄- π-π-πτωπωὺυ - 
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Πρὶν μὲν εἶρπε σχοινοτένειά τ᾽ ἀοιδὰ διθυράμβων. 
Καὶ τὸ σὰν κίβδαλον ἀνθρώποισιν ἀπὸ στομάτων. 

-- --ὦ, -- «- 

͵ Ι! 
-πω-πτυ - -- π ῦνο - 

Ϊ ! ἌΘΑ 
-,͵ω -: ΄-“ -πυωυ - 

! ! ] 
-᾿͵ωωπωσπτου πΠπ---π-Οοσ-πυ -- -Ἕπ φῳμ 

Σοὶ μὲν κατάρχειν, 
Μᾶτερ μεγάλα, πάρα ῥόμβοι κυμβάλων, 
Ἔν δὲ κεχλάδειν κρόταλα, 

Αἰθομένα δὲ δὰς ὑπὸ ξανθαῖσι πεύκαις. 

’ 

ς. 

Ι Ϊ Ϊ 
ωμωπωσπ͵ -πτοῷοω- --- οὧὖὧὖυὐυὁ -- 

! ! Ι --- 
ῳω Φπ“ῳψνῳ - ὦ -“ - - -ς πᾳπ4ᾳπὌ|Ἢ.]π«ῳ πῳμςν “ἰ 

Ι Ϊ ᾿ ] « 
“-. πω - --ὦοὦο - --.-ο. --.-.οἷ.-ν-.---ἤ 
! « 

τὰ ἀμ ὰ “ὦ δὰ ὑοῦ 

Σὲ δ᾽ ἐγὼ παρ᾽ ἄμμιν αἰνέω μὲν, Τηρυόνα- 
Τὸ δὲ μὴ Διΐ φίλτερον συγῷμι πάμπαν" οὐ “γὰρ 

ἐοικὸς, 

᾿Δρπαζομένων τῶν ἐόντων, καθῆσθαι παρ᾽ ἑστίᾳ 
Καὶ κακὸν ἔμμεναι. 

Τὰν λιπαρὰν μὲν Αἴγυπτον ἀγχίκρημνον. 
’ 

7. 

! 
! φ΄ιἷἬΝ ] Ὡς ΝΣ 
«- ῳμτ ῳφῳμ ““ ἃ. .«ῳ.ῳῳφ  ψφῳῴν -- 

ΕΓ “ ’ Ἁ Β ’ ΝΜ 3᾿ 

ν ὅτε σύας τὸ Βοιώτιον ἔθνος ἔνεπον. 
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θ΄ 

Τρέχων δὲ μετὰ Π͵Ὰληΐόναν, ἅμα δ᾽ αὐτῷ κύων 
λεοντοδάμας. 

᾿Ερασθεὶς ᾿Ωρίων τῆς ΤἸΠληϊόνης ἐδίωκεν αὑτὴν μετὰ τοῦ 
κυνὸς ὃν ὁ ποιητὴς ἐπαινῶν λεοντοδάμαν καλεῖ 

’ 
ε. 

Ι . 
-τχ Ξ εν ΞΘ νν - 

! Ι 
͵ ἥππε- πος 
-“Ὡὐῶὴτο κω νυ ξξω - γοῦν Ξε -- 

Ι 
ΞΞν  σ τ αν Σ σΟ 7 

Ὁ ζαμενὴς δ᾽, ὁ χοροιτύπος. 
Ὃν Μαλεάγονος ἔθρεψε Ναΐδος ἀκοίτας 
Σειληνός. 

ΕΡΌΣΌΟΣ Δ ΕΑ, 

α. 

Ι Ϊ 
-- π -Ξ , τ λθ : 

͵ ! 
- πω -- -- - -ὁ;Ο᾿᾿͵χλ͵,ὡὐ-πήσ πιο -- 

! Ι ! τ᾿ πων τ ΞΟ ΞΟΞ Ξ  έσ 
Ϊ ͵ : ! π πῶ Ἑ -ι- νὰ δ): -θν τ θ  ο 

! ! 
ΠΩ πω πο πιὰ τ π᾿ 

! ! 
- τπἰῷ, .- --.ὄ-. ἦι -- 
͵ ! Ι 
πο το -- λυ τε χυ Ὸ  Ὁ 
ἰ 
“ὦ -. φῶ -τΞΐ---ωοὐοὔξι τ πὸ τὸ 

Στροφή. 

Χαῖσρ,, ὦ θεοδμάτα. λιπαροπλοκάμου 
ΠΠαίδεσσι Λατοῦς ἱμεροέστατον ἔρνος, 
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Πόντου θύγατερ: χθονὸς εὐρείας ἀκίνητον τέρας, 

ἅν τε βροτοὶ 

Δᾶλον κικλήσκοισιν, μάκαρες δ᾽ ἐν ᾿Ολύμπῳ τη- 

λέφατον 

Κυανέας χθονὸς ἄστρον .. - - - - - - 

᾿Αντιστροφή. 

ἫΝ γὰρ τὸ πάροιθε φορητὰ κυμάτεσσιν παντο- 
δαπῶν τ᾽ ἀνέμων 

Ῥιπαῖσιν: ἀλλ᾽ ἁ Κοιογενὴς ὁπότ᾽ ὠδίνεσσι θοαῖς 

᾿Αὐγχιτόκοις ἐπέβαινεν, δὴ τότε τέσσαρες ὀρθαὶ 
Πρέμνων ἀπώρουσαν χθονίων, 

ἊΔν δ᾽ ἐπικράνοις σχέθον πέτραν ἀδαμαντοπέδιλοι 

Κώονες: ἔνθα τεκοῖσ᾽ εὐδαίμον᾽ ἐπόψατο “γένναν. 

β΄. 
Ϊ ἘΞ 
π͵ωηωπωυω-που 

! 
.ω- -ππωυνπωυν-- 

! 
-͵ο-πουυ - 

! 
ῳ - .-- -- Ὸ Ἔκ, -- .-- ΓΟ Πς [-ς} 

Τ' ’ - , “ ΄ { κάλλιον ἀρχομένοισιν ἢ καταπανομεένοισιν. 
“ ΄ ΄ Ἢ βαθύζωνόν τε Λατὼ καὶ θοᾶν ἵππων ἐλάτει- 

ραν ἀεῖσαι: 

Υ΄. 

“πω πὸ πῆ 

ΕΝ 
“ὡσ-πον«.-».υ - Ὁ 
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Χ Ι͂ - Ε- 
“,ω,πτυπωυωπωωππιωπ-π 

Ι 
ωω-πωπππιιωσπωου -ο 

[-“1 φ ΠΕ ΕῊν 

ἥτε Πρὸς ᾿Ολυμπίου Διός σε, 

“Χρυσέα κλυτόμαντι [Πυθοῖ, 
Λίσσομαι, Χαρίτεσσί τε καὶ σὺν ᾿Αφροδίτᾳ 

Ἔν ζαθέῳ με δέξαι χώρῳ ἀοίδιμον 
Πιερίδων προφάταν. Φι 

ΠΑΡΘΕΙ͂ΝΙΑ. 

α. 

Χ Ι Χ Ϊ 
“΄“ππ-πτ ͵ω πὸῷὼω -- -- τοῦ. .- ν.- 

ἰ Ι -΄ 
““ττ-οο -π«“Ὃ«ῆνῆῳο ππὦὖὦὖὦοὁῦὦοὐὁσὭ-  ττῶοὸν -“τ ως “““ΜΨΜσπῳ 

κ ἰωνυθο ΟΣ ἮὮ Τ11ἂν, ᾿Αρκαδίας μεδέων, καὶ σεμνῶν ἀδύτων 
φύλαξ, 

Ματρὸς μεγάλας ὁπαδὲ, σεμνᾶν Χαρίτων μέλημα 
τερπνόν. 

ἴδ᾽ 

Γὸ σαυτοῦ μέλος γλάζεις. 

Ὃ λόγος περὶ ἸΤανός. 

γ΄. 
' 

 “"ἰ- 

“φῷῳ  “.«ψῳφ «πω πᾳ πφῳφῳ - 

ψῳῳ “ ἍἋὩἧῳ π᾿ -- 

Ὦ ᾿ “ - “ , ὃ ᾿ 
μάκαρ, ὅν τε μεγάλας θεοῦ κύνα παντοδαπὸν 

Καλέοισιν ᾿Ολύμπιοι. 

ΤΙερὴ τοῦ αὐτοῦ. 
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Ϊ 
πε νὰ 

͵ ! 
“-πωἝ“Ἕ“----«ζἕν -π πω πωυ “-- 

ἤ ͵ Ι 
-οκἰὠ- -π πτω΄-.κΚκ-ω-- --ς - ἌὠἈὠἈ.»-ς-- 

͵ ! “ὦ θφ 

“ ,οἯἼωω-πω. .--.».- --«(--ο.-.- 

Α τ ; 

ἐν νων... Κινηθεὶς ἐπήει 
΄“- Α [ ΑἉ τ - ΄ 9" ’, 

ΤΓᾶἂν καὶ θάλασσαν, καὶ σκοπιαῖς μεγάλαις ὀρέων 

ὕπερ ἔστα. 
[ ’ .- Υ 

Καὶ μυχοὺς δινάσσατο βαλλόμενος κρηπῖδας ἄλ- 
σεων. 

, Ἁ Γ ’ ΄- 

Καί ποτε τὸν τρικάρανον ΠΠτώου κευθμῶνα κα- 

τέσχε ... 

Ταῦτα μὲν περὶ τοῦ ᾿Απόλλωνος" τὸν δ᾽ υἱὸν αὐτοῦ Τήνε- 

ρον ἐν τῇ αὐτῇ ὠδῇ ὁ ποιητὴς καλεῖ 

’΄ ’ 

Ναοπόλον μάντιν, δαπέδοισιν ὁμοκλέα. 
Ϊ 

πω. πππιωσπιωυν . -ὄ--σ- 

ΠΕΈΒΟ ΡῈ ΜΑΤΑ. 

ΣΥΚΕΣ ὅ τοι λέγω, ζαθέων ἱερῶν ὁμώνυμε πάτερ. 
Κτίστορ Αἴτνας. 

Εἰς “Ἱέρωνα. 

β.. 
Ϊ ! 

ΜψἌΜωμ “πψᾳῳ -πῳππ π - -ε-ὄ 

! 
ψμῳ “,ιῳῳ “πώ “-ὡ, -πΠπΠοωω ---.- 
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Νομάδεσσι “γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται Στράτων, 
Ὃς ἁμαξοφόρητον οἶκον οὐ πέπαται: 
᾿Ακλεὴς δ᾽ ἔβα. 

Ἔχ“ τῆς αὐτῆς, ὡς γε φαίνεται, εἰς 'Τέρωνα δῆς. 

Ὗ" 
Ι ἵ 

“ἷ2ΖὯΑΟΙσπυω “--ἐε -- 
! ε- ! - 

ως “ “ ῳ ῳψῳῳφψφ α΄ “ψμ ““4ῳψ«ᾳῳψ σ-“ ὰῳ. - 

Χ ! ! 
--ὡ͵πιυνππωπυ 
] « 

-“͵αιτπώπτιυ - 
Χ 

ΤΈΤΩΝ Ϊ ! 
“ω.  πωω πω ππιωππποω - - 

! 
γι Ι 

ωηιω-πι ω-πωπω πὸ - - 

᾿Απὸ Ταῦγέτου μὲν Λάκαιναν 
“ Ἀ ὦ ’ Ἕ ᾿ 8 ’ 

Ἐπὶ θηρσὶ κύνα, τρέχειν πυκινώτατον ἑρπετόν" 
Σκύριαι δ᾽ ἐς ἄμελξιν “γάλακτος 
Αὖγες ἐξοχώταται: 
Ὅπλα δ᾽ ἀπ’ "Αργεος; ἅρμα Θηβαίων ἀπὸ "γᾶς 

ἀγλαοκάρπου: 

Σικελίας δ᾽ ὄχημα δαιδάλεον ματεύειν. 

σι 

Ικ 

(ας 
ς 

-, πων -  υὧν -“.͵Ὡφ᾽ ων πω - 
Ψ 

δω-π πωωπφ πω - 

Χ ! 
“͵ωμπω.ππιωπου --Ἣὀ ἠὐη - 
" 

"- " 
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Ι- 
[χ] -- - 

ς ἰς 

Ι - Ι -“- 
"- 

ςῳς 

φ ππὐῦ ΙκΜ|-1-ς μ-Ὸ τς “ Μ 

ὉΠ αι σ. Ὁ πε τ τς ΜΜᾺμ 

᾿Ακτὶς ᾿Αὐλίου, 

ὀμμάτων, 
ἼΑστρον ὑ ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ κλεπτόμενον, 
"Ἔ θηκας ἀ ἀμάχανον. ἰσχὺν πτανὸν ἀνδράσιν 
Καὶ σοφίας ὁδὸν, ἐπίσκοτον ἀτραπὸν ἐσσυμένα 
᾿Ελαύνειν τι νεώτερον ἢ πάρος : 

᾿Αλλά σε. πρὸς Διὸς, ἵπποις θοαῖς ἱκετεύω 

᾿Απήμον᾽ ἐς ὄλβον τράποιο Θήβαις, ὦ πότνια, 
πάγκοινον τέρας. 

ἸΠολέμου δ εἰ σᾶμα φέρεις τινὸς, ἢ καρποῦ φθί- 

σιν, ἢ νιφετοῦ σθένος ὑπέρφατον, 

Ἢ στασιν οὐλομέναν, ἢ πόντου κενέωσιν ἀνὰ πέδον, 
Ἢ παγετὸν χθονὸς, ἢ νότιον θέρος ὕδατι ζακό- 

τῳ διερὸν, 
3Ε1: γαῖαν κατακλύσαισα, θήσεις ἀνδρῶν νέον ἐξ 

ἀρχᾶς “γένος. 
᾿Ολοφυρομένων πάντων μέτα πείσομαι. 

"«“ “ 

’ 5 ΄-. 

πολύσκοπ᾽. ἐμῶν γε μέτρον 

5 “ . ΄ 

Εἰς ἔκλειψιν ἡλίου. 

Ι- 
- 

« -͵- πῳᾧῳ π π--- 

͵Ϊ 
Ι ! Ϊ 5:- 

ῳᾳῳ ὦ - -.-ὡἘῆππ,ὺ, Ὡπιῷ -.,,ῳψῳῴ«μμ πσπστν “-- 

Ρ. ! 
-Ὡ-μ-ι-πυπωυ πὰ τ" 
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Θεοῦ δὲ δείξαντος ἀρχὰν 
Ἕκαστον ἐν πρᾶγος. εὐθεῖα δὴ κέλευθος ἀρετὰν 

ἑλεῖν, 

Γελευταί τε καλλίονες: 

5 
Ι Ϊ 

σγσ᾿- »-- Ι 
λφ,ῥῴῳων, ““““,“͵“ΐ“““ωνΝν “ω, ὦ“ ρ’,΄-͵“ςΠΑῳ, -- 

Ι ΞΞ 
“ΠΩ  ᾳᾷῳΕᾳ.“-““  “ ὩῳὩ-“-ἥἣ'΄ῷῳ “Δ, 

λυκὺ δ᾽ ἀπείροισι πόλεμος: πεπειραμένων δέ τις 
Ταρβεῖ προσιόντα νιν καρδίᾳ περισσῶς. 

{1 

Χ Ι Ξ- 

“““͵Ἱᾳ πᾳ -ῳῴῳῴᾳῳᾳ “-ἷΞ,ᾷ2ἷΙ 

)- 

)ς Μ' « 

“μώωπυὺυ - -.-,,-πωω πω. πῷὸ»ρὺν - - 

! 
τ τ -“ πω -ῷὸῳω -- 

᾿Ενέπισε κεκραμέν᾽ ἐν αἵματι. πολλὰ δ᾽ ἕλκε᾽ ἔμ- 
βαλε νωμῶν 

ραχὺ ῥόπαλον, τέλος δ᾽ ἀείραις πρὸς στιβαρὰς 
σπά ραξε πλευρὰς. 

Αὠὼν δὲ δι’ ὀστέων ἐῤῥαίσθη. 

’ 

ἢ - 

' ἈΝ 
ἈΞ τοῦ πὰ ξ Ὧι Ἐπ 

Λάκαινα μὲν παρθένων ἀγέλα. 
θ’ 

δ ι ! ΞΞ 
ΜΜ ψτὍῳὩὩΜΝὩ “πῇ 

Ὁ Μοισαγέτας με καλεῖ χορεῦσαι. 
͵ 

ι. 

ἼΑγοις, ὦ κλυτὰ, θεράποντα, Λατοῖ. 
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ἘΠ ΗΠ Οὗ Μ'ΙᾺΣ: 

Βογυλομαι παίδεσσιν Ελλάνων....... 
’ὔ 

Θήρωνι. 

' ΤᾺ ἘΝ πεν “ὩΦὧ“ωω πίνω “- - - 

! Ι 
--ὦ τ -π-ικγστο-- -- τ οὧὖνἱι-οὺΠνκ.-- ς-ς--:-.-- 

! ! - 
--ὦὐὸ --[. -ττΡοῖῆῖὸῷνΨΤ -  Ἂψῷῷῳ -πτ ῷ 

Ι Ἐν Ὁ 
“τ. πωυ -“--.-- -  - 

Ἂν δὲ δον... κατῴκισθεν, .. ..... 
ἜΕνθ᾽ ἀφορμαθέντες ὑψηλὰν πόλιν ἀμφινέμονται, 
Πλεῖστα μὲν δῶρ᾽ ἀθανάτοις ἀνέχοντες, 

Ἕσπετο δ᾽ ἀενάου πλούτου νέφος. 

Τῳαὐτῴ. 

ΎΥ 

; ΕΞ 
-Ξ-.) --ἰἰΉα᾿ -πκωώ-π ὧὺυ -- 

πω --ὠὐ - - 

᾿Ολβίων ὁμώνυμε Δαρδανιδᾶν, 

ΠΙ|αῖ θρασύμηδες ᾿Αμύντα. 

᾿Αλεξάνδρῳ ᾿Αμύντα τῷ Μακεδόνι. 

δ΄: 
Π ! 

πότ σου τε - τ) -- .- -,,ιὐωω -ὡ.-- -. 
ἢ ! Ι πο τ πον Ό «τα αν πα ὧδ «αὶ 

! Ι! 
.ἊΑ,  τα ππα νυν σ᾽ -ἰ .-- 

Πρέτει δ᾽ ἐσλοῖσιν ὑμνεῖσθαί “γ᾽ ἐραταῖσιν ἀοιδαῖς, 
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“Ῥηθὲν εἰ ἀθανάτοις τιμαῖς ποτι ψαύει μόνον, 
Θνάσκει δ᾽ ἐπιλασθὲν καλὸν ἔργον. 

9 "“ο“΄ . "»" 95. 

Ἐπ τῆς αὑτῆς ῳοῆς. 

ΣῈ ΘΟ ΔῈ Ἃ: 

’ [ 

α. 

Σ τροφὴ α΄. 
Ι Ι Ϊ 
ω-ἀω-π-πω-υυπω - -π- πὺ --- ὦ... 
Ϊ Ϊ ] Ι “Ξ 
-.,΄τ-πππαιωωπππι -π --τπ- ΙΑ π᾿ ὴὴω 

ἱ Ϊ ! ! 
--͵οωυ-πυωυ π ππυωπωυωπωππωπ ππν.---- 
͵ ! 
-ππω-πωπφωπωω - ῃ 

! ! { 
΄-ὄ ΄σ-- Ι 
δωωωνπ π ων ππῷῳω Ἕ-- - 

! ! ! ! ἰ "“ 
-“͵τππππωωο-πππωπ ππωπππυ- 

ΠΠΟΛΥΈΕνοι νεάνιδες, ἀμφίπολοι {Πειθοῦς ἐν ἀ- 
φνειᾷ Κορίνθῳ, 

Αἵἴτε τᾶς χλωρᾶς λιβάνου ξανθὰ δάκρυα θυμιᾶτε, 
Πολλάκι ματέρ᾽ ἐρώτων οὐρανίαν πτάμεναι νόημα 

ποττὰν ᾿Αφροδίταν, 

ὝΜμιν ἅ τ’ ἄνωθεν ἀπαγορίας 
"Ἑπορεν, ὦ παῖδες, ἐρατειναῖς ἐν εὐναῖς 

Μαλθακᾶς ὥρας ἀπὸ καρπὸν δρέπεσθαι: σὺν δ᾽ ἀ- 
νάγκᾳ πᾶν καλόν. 

σι 

7 Χ ; ΕΗ πῳδὸς α΄. 
Ι ! ! ! 
- ----τ-«ψῳ -“- -:Ὲ, Ω ῆπππ-πἴἰἴἰ-ῷῳ “- 

- “ἷ2}ὉὨιΟωΗΨ -“τῳῶοαμᾳᾳ “ο΄ “ ἉΔῳ ῳ ὧς 

- 

! ! 

! 
- -- - --- -᾿ . .---.- 
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᾿Αλλὰ θαυμάζω, τί με λέξοντι ᾿Ισθμοῦ δεσπόται, 
οιάνδε μελίφρονος ἀρχὰν εὑρόμενον σκολίου. 
Ξυνάορον ξυναῖς "γυναιξίν. 

Σ τροφῆς β΄, ἀρχὴ τοῦ ἀτ στίχου. 

Διδάξαμεν χρυσὸν καθαρᾷ βασάνῳ... ... 

᾿Επῳδὸς ἄλλη. 

Ω Κύπρου δέσποινα. τεὸν δεῦτ᾽ ἐς ἄλσος φορϑάδων 
΄κ τ᾿ ’ ΄ , »αὰ ἴω ’ 

Κουρᾶν ἀγέλαν ἑκατόγγυιον ΞΞενοφῶν τελέαις 
᾿Ἔπαάγαγ εὐχωλαῖς ἰανθείς. 

Φ 

Ξενοφῶντι ἹΚορινθίῳ. 

β΄. 
ΣτροφῷαΊ- 

Ι Ι ! . 
-»- «νπφψ ““,ὯὧἭνΜΝΨἝΤῳ .“--.,-͵κἥφῳ-,, -ὔἣὧἦνΝν “ὧν - 

Ι! Ι ! ! 
- “ πὦὧυ “-Ὁ-----:--.- ͵ »ο -- ----- ἬὋ - - - -ὺ. .- 

Ι ! - 
--- Μ-Ππ -τ--τ-Ὸοο-  Ψ«Ψῳ -πΠπ ψῳ -“σῷῳν 

! ! ἘΣΤῚ ἢ 
-“οὧὖὅυ -- πω ς τἶὐ ..«ὐ-- κς»..ὕ.ὕὔ 

Ε] ὅτ 4 

Ἑπωσοί 

Ι ! 
τὰ βλέ θεν νοῦ δΑΑΒΌΩΝ 

" " 



250 ᾿ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ΄ΤΙΑ. 

! ς ! - 
-“«ὦ πΠπΠ“Ψψμᾳ π-ππ ο΄ -Πφῳω παῚ 

σοι: 
Σ τροφή. 

Φι 

10 

Χρῆν μὲν κατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμὲ, 
σὺν ἁλικίᾳ: 

Τὰς δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας προσώπου μαρμαριζοί- 
σας δρακεὶς 

Ὃδ μὴ πόθῳ κυμαίνεται, ἐξ ἀδάμαντος 
9 εἰ ᾽ ’ ’; ’ 

Ηὲ σιδάρου κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν 

᾿Αντιστροφή. 

Ψυχρᾷ φλογὶ, πρός τ᾽ ᾿Αφροδίτας ἀτιμασθεὶς 
ἑλικοβλεφάρου, 

Ἢ περὶ χρήμασι μοχθίζει βιαίως, ἢ “γυναικείῳ 

θράσει 
Ψυχὰν φορεῖται πᾶσαν ὁδὸν θεραπεύων. 
᾿Αλλ᾽ ἐγὼ ὀμφᾶς ἕκατι τᾶς γλυκείας κηρὸς ὡς 

᾿Επῳδός. 

Δαχθεὶς πόνος Ὑ ἁβρᾶν μελισσᾶν 
, 3. Ὑ «ἡ ἐ) 4 ’ 3 [ 

άκομαι, εὖτ᾽ ἂν ἴδω παίδων νεόγυιον ἐς ἦβαν. 
Ἔν δ᾽ ἄρα καὶ "Γενέδῳ πειθώ τε ναίει 

»κῇ μὰ ’ «" 

Καὶ χάρις υἱὸν 

Σ τροφή. 

δ ησίλα. τπΠΕΠῇΟοὸ 

Θεοξένῳ Τενεδίῳ. 
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“-} 
“ψὧ'τ πῶ σπτῳ - -- 

! Ϊ ! ! 
-πππιωπιυνυ “---------ὺΟς---οὔοὶι.- 

! ᾿ ! " τ 
-οω-π -πἼ;!ἰπω-- π᾿ ωπωυ---Ο- ς-ο 

Ὁ Θρασύβουλ᾽, ἐρατᾶν ὄχημ᾽ ἀοιδᾶν, 

Γοῦτό τοι πέμπω μεταδόρπιον. ἐν ξυνῷ κεν εἴη 
συμπόταισίν τε "γλυκερὸν 

Καὶ Διωνύσοιο καρπῷ καὶ κυλίκεσσιν᾿ Αθαναίαισι 
κέντρον. 

Θρασυβούλῳ Ἐενοκράτους ᾿Ακραγαντίνῳ 

δ. ΞΞ 
αμ --.“.« .ἃἃ'ὡᾳκκὩφφ“ φασι “-. 

! Χ ! Ὁ 
--ϑι. ---:- -τοὺνυ- 

Ϊ 
ἜΤ Ω-: ! ῳ 

“““ι ωπυσω - 

Χάριτάς’ τ᾽ ἡ κπὐισίων ὁ ἐρώτων, 
ὍὌφρα σὺν χειμάῤῥῳ μεθύω, 

᾿Αγάθωνι δὲ καλῷ κότταβον. 

ε΄. 
' ' ΒΞ 
-ὡ-π τ ποωποὸὖ.-.ὔ.- 
Ι 
“-οὦ - πὸ -- - 

͵ ! Ι ͵ 
-τὖω--πππὸοὖᾧὖ- «--- .---- .-. 

Τόν ῥα 'Τέρπανδρός ποθ᾽ ὁ Λέσβιος εὗρεν 
Πρῶτος ἐν δείπνοισι Λυδῶν 
Ψαλμὸν ἀντίφθογγον ὑψηλᾶς ἀκούων πηκτίδο 

“Ἱέρωνι. 

1 
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Μηδὲ μαύρου τέρψιν ἐν βίῳ: πολύ τοι 
Φέρτιστον ἀνδρὶ τερπνὸς αἰών. 

Τῷ αὐτῷ. 

Ι Ψ,) 

“πω κ Κ ---- οΟἱὁυι.-.-...-. 

Ι εὐ τ Ὁ ττοαοι δ᾽ 

δ ᾿Ξ 

Ι Ι 
---ὡπ π πων. πππτῳω  “- 

! Ι , 
--.ππωω--.«τ πῴω - τ τὸ - 

͵ σε ἐτάρα τα χν  οΡΣ 

Κείνῳ μὲν Αἴτνα δεσμὸς ὑπερφίαλος 
᾿Αμφίκειται: 

ὃ ΕΣ 

᾿Αλλ᾽ οἷος ἄπλατον κεράϊζες θεῶν 
Γυφῶν᾽ ἑκατοντακάρανον ἀνάγκᾳ, Ζεῦ πάτερ, 
Εἰν ᾿Αρίμοις ποτέ. 

--͵--ωπωσςπὸυ  -ε 

Δείπνου δὲ λήγοντος “γλυκὺ τρωγάλιον, 

Καίπερ πεδ᾽ ἄφθονον βοράν. 
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ΘΡΗΙ͂ΝΟΙ. 

͵ 
ε. 

͵ ! Ϊ 
.-ππππωυν-πωυν. -Ὃ--Ἔ “ψυπωυ - 
Ι ! 

-πωπωυυ π- -“͵τωπὭπ-πωνυ-- - 
ἢ ! ! 
᾿ππνοωυ “π-π- τς ΞΕ ΞΞ ει Θ ΣΞΞ ἘΞ 

! ! ττ᾽ 
-“π΄΄ΠπὩΦΨΦ.ι.-ρᾷᾳ»ᾳΆ τ“ ψἕἐὭωΗΗαω - -ιᾳῴφ͵͵π . 

Ι ! ! Ι ἢ Ξ-. 
7] .«-π Ἔκππ-υωυ-ἈῊ- ““,ωυπωω π--ὄ-.----..-.-.., 

Ι Ι ἾΨ 
-- “ΦΙῳΦῳΦῳΩ“-φῳ,.-“ “---. ἷ}ᾷυὺὖ -- 

Ϊ ! Ϊ 
-«“πο.-- --  - οι --ώἈἈὐὑ .--.--᾿ὶνΞ,...-Ου .-. - 

Τοῖσι λάμπει μὲν μένος ἀελίου τὰν ἐνθάδε νύκτα 
κάτω. 

Φ , ἢπ 8 ’;; , - - 

οινικορόδοις τ᾽ ἐνὶ λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν 
ΕΥ ’ ΄σ΄ Ἁ ’ ΄- ’, 

Καὶ λιβάνῳ σκιαρᾷ καὶ χρυσέοις καρποῖς βέβριθεν. 
Καὶ τοὶ μὲν ἵπποις “γυμνασίοις τε. τοὶ δὲ πεσσοῖς. 

ν δὰ , ΄ . 7 
οἱ δὲ φορμίγτγεσσι τέρπονται. παρὰ δέ σφισιν » Ῥοὶ δὲ φορμίγὙ ρ ρὰ δέ σφ 

9 Α " ’ 

εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν ὄλβος: 
" ᾿ » κ Ἀ --. Γ, 

Οδμὰ δ᾽ ἐρατὸν κατὰ χῶρον κίδναται 
Αἰεὶ θύα μυιγνύντων πυρὶ τηλεφανεῖ παντοῖα θεῶν 

ἐπὶ βωμοῖς. 

"“ Ἁ 5 ᾽ ’ ’ 

Ἔνθεν τὸν ἄπειρον ἐρεύγονται σκότον 
κ ΄ Ἁ ’ 

Βληχροὶ δνοφερᾶς νυκτὸς ποταμοι.. ... 

ἜΝ 

Ι - 
"- - 

-- .υ ----«υ-πωυυ -Ἕ--.- .ὄΦ-. 
ΙΪ ! Ἐπεὶ τ Κ 

--πω-πππυπωππως-ὦ-. 
! Ϊ ! Ψ 

-.-.-.τ -πυ -π πω ------ .,.«Ὁ«Ἅ,.-- »υὁ.-.- 
] ! ! ! ! 
-.ε.ὖ-..---σ-͵ος --- οζνςφ,- ὧὐῦ ----.,,...-- ., .- -- 

! ! ! Ψ 
ΝΡ ἀντ προ ιν τον, δ να .- 
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ψ΄ι 

Ὀλβίᾳ δ᾽ ἅπαντες αἴσᾳ λυσίπονόν “γε δέκονται 
τελευτάν. 

Α -“- Α ΄ Φ ΄ “- 

Καὶ σῶμα μὲν πάντων ἕπεται θανάτῳ περισθενεῖ, 
ἈΝ " "» Υ “κι ΝΜ ᾿ ΄ 5 

Ζωὸν δ᾽ ἔτι λείπεται αἰῶνος εἴδωλον: τὸ Ὑαρ εστι 

μόνον 

Ἔκ θεῶν: εὕδει δὲ πρασσόντων μελέων, ἀτὰρ εὑδόν- 
τεσσιν ἐν πολλοῖς ὀνείροις 

’ “-“ 5 ’ -“ , 

Δείκνυσι τερπνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρισιν. 

Ϊ αι χ Ι 
-- ῳψῳ, “ Ὠῳὧ “αὶ, ὦ -ἰἰ 

οἰ δ 
Ι Ϊ “Ὡς 

--πἰ πε χα, τας Ὁ, 3 οτος 

Ι ! ! 
ῳωῳ τ τ ΤΉ -- τυ -“ἷ- 

Ϊ Ϊ 
““.φνῳς πῖῷῳ - ψφ πῳ - -- 

Ι 
Ι "ς-- Ϊ 

-πύ.νωζνουυ Κπ -ω  “-- 

Ψυχαὶ δ᾽ ἀσεβέων ὑπουράνιοι 
Ῥαίᾳ πωτῶνται ἐν ἄλγεσι φονίοις 
“ Ἁ ’ ᾿] 2 “- 

πὸ ζεύγλαις ἀφύκτοις κακῶν: 
9 ’ “ἊΨ [4 [, 

Εὐσεβέων δ᾽ ἐπουράνιοι νάοισαι 
Μολπαῖς μάκαρα μέγαν ἀείδοντ᾽ ἐν ὕμνοις. 

ἵ Ι Ϊ 
“πω, - --- --οὦ “----- - - ο(Ἡ - 

͵ -οἶ ἰ δον 
Ὡωπωωππι πο ωπωυ -- 
Ι ! Ἕ 
Ξο τῶ ΞΞ πε ξ σε Ἐν ΞΞΞ 

Ι ] Ϊ 
-π- τὐπω΄-π-πἴ-πωππππωππυυ -ς-ἝἫὠ 

Ι! ! Ι Ι ! 
πω-πππωπ-π τ - τυ ωππωυπ-Ψ6Ι.-- ᾿ὁ - -- .--- 

Οἷσι δὲ Φερσεφόνα ποινὰν παλαιοῦ πένθεος 

Δέξεται, ἐς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτεϊ 

᾿ 
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᾿Ανδιδοῖ ψυχὰς πάλιν. 
ΕῚ » ΟΣ ᾿] κ Ἀ ’ ΙΝ 

Εκ τᾶν βασιλῆες ἀγαυοὶ καὶ σθένει κραιπνοὶ σο- 
’ ’ 

ὑπ ἊΣ οὐδ μι χ ᾿ ’ οἵ 
"Ανδρες αὔξοντ᾽- ἐς δὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ἥρωες 

ᾳ κ κ ᾿] ᾽’ -. 

ἁγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων καλεῦνται. 

.- ὦ --  ----..,-.--.- 

π᾿  Ηὐδαϊμόνων 
Δραπέτας οὐκ ἔστιν ὄλβος. 

! ! 

ΘῪΣ 
" ἢ 

-,-π π Κ--ροσοσυ -- - οιἰ---ὺὔἰὐ - - 

Ω 
“ 61 

Πέφνε δὲ τρεῖς καὶ δέκ᾽ ἄνδρας: τετράτῳ δ᾽ αὐτὸς 
πεδάθη. 

! 
-ωπωυυ “- 
Ι 
-ιυ-πτου - 

Ϊ 
-“πωυ-πουοωυ 

Μ 

ἕ, 

! 
-- ὦ . ὑ΄’΄- 

! " 
-“- ὦ - ------  -ὖΦ---- 

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν ἐκεῖνα κοίλαν 
Φ ε ᾿ ’, 3 κ ͵ κ κι 

σιν ὑπὸ χθόνα: οἶδεν μὲν βίου κοινὰν πελευτὰν, 
Οἵδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν. 

Περὶ τῶν ἐν ᾿Ελευσἶνι μυστηρίων. 

ἬἜΞ ΑΔΕΡΓΛΩΝ ΒΙΥΔΩ͂Ν. 

Ἔν θεύς: Τίξ 

[2 

α. 

᾿ κ 
τὸ παν. 
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΄σς.- ! πε ͵ -- 
“ωῳψνψμῳ πσπ-π ῳ πὸ -π  :-:«ΨᾳῳφΝν ““  “} (ἃ. 3 

᾿ - χ , ’, - ΄ [ »Ἷ 

Θεὸς Ὁ ΤΟ ΤΟνΤα τευχῶν βροτοῖς, και χάριν ἀοιδᾷ 
᾽’ 

φυτεύει. ' 

τ 

γ. 

Ι 
ε σςσ- 

ῳς ,«ῳφψψῳ.ψνμῳ “Δ -- -- 

ἢ 
τῳ ! 

--- ---- τ τ -πὺ --Ὁ 

! 
Δ το ! ὡ 
πω πῳῳ πω  -π που - 

! « 
““--ο.͵- 

Θεῷ δὲ δυνατὸν ἐκ μελαίνας 
Νυκτὸς ἀμίαντον ὄρσαι φάος, 

Κελαινεφέϊ δὲ σκότει καλύψαι καθαρὸν 
“Αμέρας σέλας. 

ὅ. 
Χ Ϊ 
-“΄“π-ωωυπωποωυ π- 

! 
Ϊ ψ-- 
ψ--- ς πππνυωπ- 

! 
Ϊ ὩΣ Ἐπ 

- ΤΠ «ψψῴῳων. “ Ν 

- Γ ς " «τὰν εἰς 
Κεῖνοι “γάρ τ᾽ ἄνοσοι καὶ ἀτγήραοι 

’ 9. ἊΨ, ’ 

ΠῸόνων τ᾽ ἄπειροι, βαρυβόαν 
ΠΟορθμὸν πεφευγότες ᾿Αχέροντος. 

ΕἾ 

᾿Ελασίβροντε παῖ ἱ Ῥέας. 

Ἑϊς Δία. 
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ξ΄ 

ἘΞ 

΄-“. “ ; ’ 

Θεῶν ἅτε πλέον τι λαχών. 

Περὶ τοῦ αὐτοῦ. 

Ἢ 

Ι κεν ἡ “- 
προ - τ τ πο ῳ -- ὦ 

! ΞΞΛ᾿ δ: 
- ππω-πωπωωπιιωω -- 

Πῦρ πνέοντος ἅ τε κεραυνοῦ 
ΒΕΑΣ ὃ Ν Ἀ - Ἁ 

γχιστα εξιὰν κατὰ χεῖρα πατρὸς 
Ἴζεαι. 

Περὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς. 

Ἔν χρόνῳ δ᾽ ἐγένετ᾽ ᾿Απόλλων. 

θ΄. 
χ Ι ! ἔξ 
--ππο͵ωπὸωῳωκΚ π--ι..--οΟ͵ὧΟἰ-.Κ“-- 

τὐχίττν ἀγλαΐας ἀνάσσων, εὐρυφάρετρ᾽ "Α- 
πολλον. 

Ἂ ᾿ 
ξ- 

. Ι 
“΄΄΄“͵’ω-΄«. πε «ῴ  τ“ωω- -- ὠ .- 

Κατεκρίθη δὲ θνατοῖς ἀγανώτατος ἔμμεν. 

Περὶ τοῦ ᾿Απόλλωνος. 

, 

ἰα. 

! ! 
““πω πω π“π π-ωυως- 

Μαντεύεο Μοῖσα, προφατεύσω δ᾽ ἐγώ. 
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ιβ΄. 

ΜΜοῖσ᾽ ἀνέηκέ με. 

’ 

Ὺ Ξ 

͵ Ὧν 
“4͵͵νμ“ψω πω - - ὧοὦοὐ .--..--ἔ - --ς-ς 

Χ 

Χ ! 
- -ο.- - 

Δενδρέων δὲ νομὸν Διόνυσος πολυγαθὴς αὐξάνει, 
᾿Αγνὸν φέγγος ὀπώρας. 

ιδ΄. 
ἄν ἱ 

“.- πω. -- -ὖ - 

Ι ! ΓΞ 
Ἡψρπῳφ. π-πΠπισττστ - τοῦς 

Ϊ ! 
᾿Ξ Δ δουύπ τα τ οὐ λ το χδ ολσο μα 

Ϊ 
! ΚΝ Ϊ 
“πῇ π'ςὋζῳῴῳν“ᾳ π-π τὴν «-- 

᾿Ελαφρὰν κυπάρισσον φιλέειν, 

᾿Εᾷν δὲ νομὸν ΚΚρήτας περιδαῖον. 

᾿Εμοὶ δ᾽ ὀλίγον μὲν “γᾶς δέδοται, ὅθεν ἀδρυς" 
3, ᾿ 

ΠΕενθέων δ᾽ οὐκ ἔλαχον οὐδὲ στασίων. 

[2 

ιε. 

ῳ -.- 

ικ». [|-1-Ὁ 
Ϊ -- 

. “ω-π-- “ὠωὠπωπωπιῷῳω 

Ϊ ! ! 
π-πιυυ-Ἠ.- - 

[μκ| 

] 

Ι-- χε νον, ον μον 

" ᾿ἔρδων φίλος 

Σ οί τε, καρτερόβροντα Κρονίδα, φίλος δὲ Μοίσαις, 
Εὐὐθυμίᾳ τε μέλων εἴην, 

"οῦτ᾽ αἴτημί σε. 

ΠΑ,» δ..." 



ῶι ᾿ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ΄ΤΙΑ. 96 

, 

ἘΞ᾿. 

Ϊ - Ι 
-ουπωυπων-που.--π πύυπωυ-  - 

Ὦ τάλας ἐφάμερε, νήπια βάζεις, χρήματά μοι 
᾿ 

τακομπεων. 

Σειληνὸς διωλεγόμενος ᾿Ολύμπῳ Φρυγί. 

τ 
! 

-“Ὠ“φωπ-πννυπ Ἕππσ-ωυ - 

- ε -“- ᾿ ν [Ὰ 

Γαῖς ἱεραῖσι μελίσσαις τερπεται. 

Ἴσως ἐξ ῳδῆς εἰς ἹΠερσεφόνην. 

’ 

ἰη. 

! ! ! -Ξ 
--“-.-ὠ΄σό᾿΄’ΔὉΔρ’ρΡ7) ττΠ-.-,.. τ “- ὦ 

᾿Ανδρῶν δικαίων χρόνος σωτὴρ ἄριστος. 

ιθ΄. 
-ῖ ' 
-τὩΨφ---π -π πω -π-π| π|!ἷπ που - 

Ανακτα τῶν πάντων ὑπερβάλλοντα χρόνον μα- 
κάρων. 

πε τ πα ρρ αἴἰ κα’ αὖ ὦ 

8! ! 
“2͵͵πἊτη --π-π πω π τυ - ᾿ 

πα ( μὲν 
Κατωκάρα δεσμοῖσι δέδενται.. 

κα. 

Χ ! 
--..-.ὡΝκῳΡν. ὦ «-- τς, .-..-τν  -“ ωω .- -- 
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᾿Αλλαλοφόνους ἐπάξαντο λόγχας ἐνὶ σφίσιν αὐ- 
τοῖς. 

Περὶ τοῦ "Ὥτου καὶ ᾿Εφιάλτου. 

κοι. 

Φιλόμαχον “γένος ἐκ Περσέος. 
᾿ Ὶ 

ΚΎ 
' ' ' 
“Ξ΄ῳ, - - --  -, -- -.-. , - .--: 

᾿Ισοδένδρου τέκμαρ αἰῶνος λαχοῖσαι. 

Περὶ τῶν ᾿Αμαδρυάδων. } 

Α 

κδ΄. 
Ι Ϊ Ι Ξ-- 
͵ωπωυω  --- -ὖ -----τὖὦὸὺοὺοὺον-.-ὦοὐὦ. - 

! ! 
“τὐπωππ---ιιυο πων. -- 

! 
-«Ὡῳ ΜΗ -π-πιυ “ΨΚ  ῆπΠΜῳῴΝΜΦῳ «ὦ 

-πω π----- - οὖ 

᾿Ανδροδάμαντα δ᾽ ἐπεὶ Φῆρες δάεν ῥιπὰν μελιαδέος 
" 

οἴνου. 
᾿Εσσυμένως ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεζᾶν 
ὥθεον, αὐτόματοι δ᾽ ἐξ ἀργυρέων κεράτων 
Πίνοντες ἐπλάζοντο. 

Περὶ τῶν Κενταύρων. 

ιΩ 

ΚΕΥ, 

ΠῚ} , -“,ἪἸΤω----τς πω, - 

Ι ! ἢ 
“͵ῴὠ.ονμνμ “Ὡᾳ, -πΠπττΠῆΠ.-- ὈᾳὈᾳὉὈ,Ὀ{ἴὉττττΡυ᾿ν . -- 

οὖς, Ὁ δὲ χλωραῖς ἐλάταισι τυπεὶς 
ἴωχεθ᾽ ὑπὸ χθόνα ἸΚαινεὺς σχίσαις ὀρθῷ ποδὶ “γᾶν. 



Θέρμ᾽ 

᾿ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΊΤΙΑ. 

"“ 

ᾳψἫἭῳ““Μ«ἂἥΦΛΌ᾽ν. 

ῳᾳῳνῳ..-- 

““, 

! πυ ΠΥ τ᾽ δον" 

Δοιὰ βοῶν 
ΕἸ 5" Ἁ ’ ’ ΄ 

ἔδει ἀνθρακιὰν στέψαντα πυρίπνοά τε 
Σώματα: καὶ τότ᾽ ἐγὼ σαρκῶν τ᾽ ἐνοπὰν 
Εἶδον ἠδ᾽ ὀστέων στεναγμὸν βαρύν' 

2601 

6 Ἣν δὲ ἰδόντα διακρῖναι πολλὸς ἐν καιρῷ χρόνος. 

Περὶ τοῦ ᾿Ηρακλέους. 

κζ. 

! 
ζ--- 
“ων 

! 
-- πω 

Ϊ 
““,-ὖὀ 

Ξ ! 
θωπυ 

“Ξ 
“ψ-υ 

ΠΕ Υ 
“-ὖυὀω 

Ι 
“ - -- 

ἜΚ ἰαχὰ 

! 
““ 

“Μ ““μ 

ι« 

Γτ 

--οἱἦοἼυ 
! 

“πω 
! 

--“ πω ΓΙ 

φύσιν : ΝΕ 

Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς 
Θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων 
“ “- Ἀ ’ Αγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον 

ὅ Ὑπερτάτᾳ χειρί. τεκμαίρομαι 
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"Ἔργοισιν ᾿Ηρακλέος: ἐπεὶ Γηρυόνα βόας 
Κυκλωπίων ἐπὶ προθύρων Εἰὐρυσθέος 
᾿Αναιτήτας τε καὶ ἀπριάτας ἤλασεν. 

Γ 

κη΄. 
Ι « 
““«ψῳ πνς - 

Π ΄ , ε , 
αντα θύειν εκατον. 

Περὶ τῶν Λυσιτανῶν. 

κθ΄. 

" 
ΠΣ πων πω -πἼπ πω π- - 

! ] ἐν ΘΑ ΠΝ 

ες Κατὰ μὲν φίλα τέκν᾽ ἔπεφνεν θάλλοντας ἦβα μ ἰ 
Δυώδεκ᾽, αὐτὸν δὲ τρίτον. . .. 

ε 

Ἴσως περὶ τοῦ Ἡρακλέους ἀνελόντος τὸν Νηλέα καὶ 

ἐν 

ἱ ! ! 
-“--υ - -΄π-πππωπω π-π π πω - 

! ! Ι 
““πωπππἼ|Ὦρ-π -πτἰῆριὃὺὗωἝΚ“-π--π- ὐἠπνπψω - 

ἱ ! ! Ι Ἕ 
-ω π-π-πἼπωωπωππσπωπινω --- - ὁ .-- 

͵ ! ! ! 
--.υ-- -π- πω ππιπῳωπ-πππ-πυ-᾽ 

Οὐ [Πηλέος ἀντιθέου μόχθοι νεότατ᾽ ἐπέλαμψαν 

μυρίοις 3 

Πρῶτον μὲν ᾿Αλκμήνας σὺν υἱῷ “Γρώϊον ἂμ πεδίον 

Καὶ μετὰ ζωστῆρας ᾿Αμαζόνος ἦλθεν. καὶ τὸν 1- 

ἄσονος εὔδοξον πλόον 
᾿Εκτελευτάσαις, ἕλεν Μήδειαν ἐκ Κόλχων δόμων. 
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λᾶϊ- 
Ι 
“ἢ ] Ϊ ΩΝ 

ωωυω-πωυπωππῷυ - 

’ 3 ’ - ’ 

Σύριον εὐρυαιχμαν διεῖπον στρατον. 

Περὶ τῶν ᾿Αμαζόνων. 

λβ΄. 
Ϊ 

τοι, ἢ φξ-- - 
.« “ὦ τ ῳ  ππἼ͵ πάν -- 

ἊΜὉΨ 

“τ΄ -πῷῳ “- -ἤὩὩπὴὶν - 

ΠΕεπρωμέναν ἔθηκε μοῖραν μετατρατεῖν 

᾿Ανδροφθόρον: οὐδὲ συγᾷ κατεῤῥύη. 

Περὶ τοῦ Οἰδίποδος. 

λγ' 
ἢ 'Ψ᾽ ΡΠ π|ύ ν’ 

! Ἂ . . .Φ -«- .- - ο,. ὖὄ -- 

: . Αἴνυγμα παρθένου 
Ἐξὰ ἜΝ δῷ τ ΞΟ. ΚΞ 

Περὶ τῆς Σφιγγός. 

“ἀπ -ὸ - 

ΨΚ Α’ οὐδὲν προσαιτέων 

᾿Εφθεγξάμαν Ἐπ οτἐν 

Τοῦ προηγουμένου ἀποσπασματίου ἀντίστροφον, 

369 
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λε΄. 
' Ι ' 

-“ω-π,’΄Ὡὡ͵“ ψ-΄΄υὺ - 

Τροχὸν μέλος: ταὶ δὲ Χείρωνος ἐντολάς. 

Περὶ τῆς παρὰ Χείρωνι ᾿Αχιλλέως ἀγωγῆς. 

λει: 
; ' ' ΒΝ 

Ἔν δασκίοισιν πατήρ: νηλεεῖ νόῳ δ᾽..... 

ΠΙερὶ τοῦ ἸΤηλέως’ ἴσως ἐκ τῆς προηγουμένης δῆς. 

λΌ 
ΞΞ ὦ ! ! Μ 
ΞΟ --Ξ-  -ὐΞὺ  σ 5 

᾿ ,, ’ ᾿ 

Νόμων ἀκούοντες θεόδματον κέλαδον. 

Περὶ Κάδμου καὶ ᾿ Αρμονίας, ἢ Ἰπηλέως καὶ Θέτιδος. 

Γι 

λη. 
Ϊ ! « 

δ, .ἴ λῳ τὦἡ Ὁ λωτὸν 

! 
-.- “τ -.΄ ο΄ υ τὰ ποὺ ν τὰν 

ὙὙφαίνω δ᾽ ̓ Αμυθαονίδαις ποικίλον 
"Ανδημα. 

λθ' 
ἰ ᾿ Ι ἘΦ 
“͵ωηω-πτ νυ - -τ --᾿οα-΄ἢἱ -- --.-όυ .-- 
! ! ! 
“͵ωωπωω π κπππυπ π --ὧὦυὺυπ“- 
! ! ! ! 
--ὡ-π π-πωνπων -π ππὸὖ - --τ- ποὺ -.- 
! ! 
“.ογιυ- ππωωπυυ--Ἁ 
ΩΝ ! ! " 
δδωπωππιπ -- πῇἴὟῳωυωι -,-- -ὖ .- - 

Ι ! Ι 
“͵οαοῳιωπωνπππνπωυπ - «πων - 
! ! ᾽ 
“ὦ -πἰ π πὴ .-- - ----. 

μὰ νι, Ν  μν ολω 
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Α Ἁ [2 ς "5 8δ.-ι Α » - ᾿ 

Μὴ πρὸς ἅπαντας ἀναῤῥῆξαι τὸν ἀχρεῖον λόγον" 
ἜἜσθ᾽ ὅτε πιστοτάτα σιγᾶς ὁδός: κέντρον δὲ 

μάχας 

ὋὉ κρατιστεύων λόγος.---ἀλλοτρίοισιν μὴ προ- 

φαίνειν τίς φέρεται 
’ »᾿ ΄-“ ’ ’ » 2 

Μόχθος ἄμμιν: τοῦτό γέ τοι ἐρέω" 
5 Καλῶν μὲν ὧν μοῖράν τε τερπνῶν ἐς μέσον χρὴ 

παντὶ λαῷ 

Δεικνύναι: εἰ δέ τις ἀνθρώποισι θεόσδοτος ἀ- 

τλάτα κακότας 
’ ’ ’ ; ΕΣ 

Προστύχη, ταύταν σκότει κρύπτειν ἔοικεν. 

΄ 

᾿-- 
Ϊ 

παν πον κ᾿ κ.. ἘΞὶ 

᾿ ! ! 
-“-ὦ τ ρ- τ ττέἐΠήτ τ πωνο - 

͵ ! " ! 
-ὖὸ - ----- οὐ πῶὺὺ -- -ο-..-υοὺυὺ. --------- 

Ι ! Μ 
-“-ὦ᾽ - --- - ., - 

τὮ τέκνον. 

Ποντίου θηρὸς πετραίου χρωτὶ μάλιστα νόον 

ΠΡροσφέρων πάσαις πολίεσσιν ὁμίλει: τῷ πα- 

ρεόντι δ᾽ ἐπαινήσαις ἑκὼν 

“Αλλοτ᾽ ἀλλοῖα φρό νει. 
7 ΄ τ 3 «,. , »" ».͵ 

Αμφιάραος παάραινων Αμφιλόχῳ τῷ σπαιοῖΐ, 

μα΄. 
! ᾿ Ι 
--.ωυω-πίωυνπππων.π-ουι.--Ξ-ν..- 

τοὶ ὩΜῸ ἃ Ψ ἘΠΕ Σ χὰ " ΄ 
ὙΤΣ γὰρ ἐξ οἰκου ποτι μῶμον ἔπαινος κιρνᾶται. 

μβ΄. 
Ι 

᾿ ! 
-“͵΄συ-πττωω π-ὀ . -  -ο.«.-.υὐ.ς.-.- 
! «-- 

“,Ἁι«ψφ“-ᾳφῳῃ 
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Ὦ πόποι! οἵ᾽ ἀπατᾶται φροντὶς ἐφαμερίων 
Οὐκ ἰδυῖα! 

μΎ- 
! 

Γ - ἢ ! 
“ὧὧὦ -΄ π ψῴφΜΝ“ν σ- π-π στο -- - 

Ι 
Ι͂ “3 Ἕ - 
--. πω πῳωᾳ«ψω ποῷῳὸῳ - 

ὁςςς Δολόπων ἄτγατγε θρασὺν ὅμιλον σφενδονᾶσαι. 
οὗ Ὕ Ρ ’ «ς ΄ 

ΙἹπποδάμων Δαναῶν βέλεσι πρόσφορον. 

Περὶ τοῦ Φοίνικος. 

μὅ. 
- κ 9 ΄ “" 

Υπερμενὲς ἀκαμαντοχάρμαν Αἷαν. 

[4 

με- 
' 

τὸν -- Ξ Ἢ “ 
΄Ψ ἜἌ φωῳ -“ΠΠςΦς),., “ψ.ψῳ “-ωο“ὰῳ “-- 

3 ᾿ , . ΄ , 
Ἔστι δὲ τείχεωῶν ανακικυει Καπνος. 

΄ 

μς. 

Αὐτόν με πρώτιστα συνοικιστῆρα γαίας 
"Εσδεξαι τεμενοῦχον. 

μζ. 
Ι Ι Ι ! "“, 

-.-- ὡ. πἼἸππωπππ--οὖῳοόο.ὦ -  τὸᾶυ - 

Ἥρωες αἰδοίαν ἐμίγνυντ᾽ ἀμφὶ τράπεζαν θαμά. 
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μη΄. 
Ι ! Ϊ Ι͂ Ξ- 
“τ .-.- --μ͵σ͵..- -.---Φ---. .-᾿,;; ...ἕ -.-ἔὄ -τς ω πώῳ - ὦν; 

Φθέγμα μὲν πάγκοινον ἔγνωκας ΠΠολυμνάστου Κο- 
λοφωνίου ἀνδρός. 

μθ΄. 
Γ 

πσσΠοέὲοὺ π᾿ 6, 

! ] 
-“--ὡς-οὧὦὖυα - 

ον Ὅθει παῖδες ᾿Αθαναίων ἐβάλοντο φαεννὰν 
Κρηπῖδ᾽ ἐλευθερίας. 

περὶ τῆς ἐπ᾽ ᾽Αρτεμισίῳ ναυμωχίας. 

ν΄. 

Πνδείματι μὲν ὑπὲρ πόντιον “Ἑλλας πόρον ἱερόν. 

Ἑ 

να΄. 
! ᾿ 

-- πω π-π πων “- 

Α Μιδύλου δ᾽ αὐτῷ γενεά... .. 

νβ΄. 
Ι - - 

᾿Ξ εν. «ὡ Ξι ς, --ὖ, 

Κεῖ μοί τιν᾽ ἄνδρα τῶν θανόντων. 

, 
νΝΎ.- 

Ι 
-ω-τω πωπώπι--υ  π-ψ-ς- 

Αἰολεὺς ἔβαινε Δωρίαν κέλευθον ὕμνων. 

: νδ΄. 

Δελφοὶ θεμίστων σεμνοὶ μάντιες ᾿Απολλωνίδαι. 

5 
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΄ 

νε. ᾿ 

; ᾿ Ἐν βρυε  ἀϑεδι ας ἐν οὐ, τ σας ᾿ 
! ! Ι Ἷ 

-- πω ππωπππιοωπωω.π ππτὮὯω - 

Ά, ς Ν 

Σαρα ΠΡΟΣ ΠΕενταετηρὶς εορτα ἢ 
Ἁ 9 “- ΄σ 5 ΄ οὐ Α ε ε 

Βουπομπὸς. ἐν ᾧ πρώτον εὐνάσθην ἀγαπατος ἫΝ 
[2 

σπαργανοις. 

᾿ 

8: 

Ι ! ! 
-΄τ΄ ππ -ππωπππἼπω πων --π- 

ἢ Ι ! 
-“,,ο,.Ἰτππ᾿͵ωπππ-ῳω - 

Ι ! 
-ὦ -πἰἝἰππ πων. - 

! ! 
--πωππππρπυωπω πππιιωπω - --τν.ν- 

Ι ! 
δέξο ἐπε με ς 

Φι 

Κεκρότηται χρυσέα κρηπὶς ἱεραῖσιν ἀοιδαῖς, 

οἷ τειχίζομεν ἤδη ποικίλον 

Κόσμον αὐδάεντα λόγων, 
Ὃς καὶ πολύκλειτόν περ ἐοῖσαν ὅμως Θήβαν ἔτι 

μᾶλλον ἐπασκήσει θεῶν 
Καὶ κατ᾽ ἀνθρώπων ἀγυιάς. 

νζ. 

Ἑὐάρματε χρυσοχίτων, ἱερώτατον ἄγαλμα, Θήβα. 

᾽ 

νη. 

τσ “Δὰ Χ . 
Λιπαρῶν τε Θηβᾶν μέγαν σκόπελον. 

νθ΄. 

“Ὦ ταλαίπωροι Θῆβαι. 

ϑυουυν «πῶ υδιαν ἐδ χὰ δινδα,. «λον ων 
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ξ΄. 
Μελυγαθὲς ἀμβρόσιον ὕδωρ 
Τιλφώσσας ἀπὸ καλλικράνου. 

ξας 
ἱ Ι Ι Ι Ι 

-ῳω π-- -π--ὦ ---φΨ..-.. ..,. -.-..- ᾿,...- .-᾿ἰ,..-.. 
' 
-“͵,οὧοὦὧ΄- πἰς--ωυν -ππωυ - 

Ἔνθα βουλαὶ μὲν “γερόντων καὶ νέων ἀνδρῶν ἀρι- 
στεύοισιν αἰχμαὶ, 

Καὶ χοροὶ, καὶ Μοῖσα, καὶ ἀγλαΐα. 

Περὶ τῆς Λαχεδαΐμονος. 

ξβ' 
ἵτ᾽ ἀργείλοφον πὰρ “Ζεφυρίου κολώναν .. ... 

περὶ Δοκρῶν τῶν ᾿Εσιζεφυρίων. 

Αὐγυπτίαν Μένδητα, πὰρ κρημνὸν θαλάσσας, 
3 , , 3 Υ Ἐσσχατον Νείλου κέρας, αἰγιβάται 
Ὅθι τράγοι "γυναιξὶ μίσγονται ...... 

Ξ" 
] ] 

ΠΟ σα σι ποτ ν τ τς) πὸ ἔκ, ..ὦὦ «ὦ 

ἐν νννιν Λευκίππων Μυκηναίων προφᾶται. 
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Ι - 
-- 

ρας ωμῳ “-““ψζφσσςΓ Πῳ -- 

; 

͵ ͵ ἰ πὴ 
-“ὡπππουο π ςπἼυπτιυου..-υ. -- 

! ! 
 ΦᾺ γ- Υ σγ.- 

--πωωπτνπιοππ-οιυ.- ὧῳυωυ - 

"Ανδρες τινὲς ἀκκιζόμενοι Σκύθαι 
Νεκρὸν ἵππον στυγέοισιν λόγῳ κτάμενον ἐν φάει, 
Κρυφᾶ δὲ σκολιοῖς “γένυσιν ἀνδέροισιν πόδας ἠδὲ 

κεφαλας. 

ξε΄. 
Καὶ λιπαρῷ Σμυρναίων ἄστει... 

ξζι 
; , ͵ ' 
-“πωυω.--πωυ ------.Κ ---.---Ο.-ἅ 
᾿ Ι Ϊ 
“-εὦ .-..-.-.-...ς., - --..- ».  ..- 

᾿Αρχὰ μεγάλας ἀρετᾶς, ὦὥνασσ᾽ ᾿Αλάθεια, μὴ 
πταίσης ἐμὰν 

Σύνθεσιν τραχεῖ ποτὶ Ψεύδει... ἣ 

᾽ν Ἐ 

ξη.. ᾿ 
τον. τες ΠΣ: Ἀπ ν Ἶ 
ΒΚ πε τὲ 

ἐσ ν ον νον Παρὰ ΑΑύδιον. ἅρμα Ι 
ΠΕεζὸς οἰχνεύων .... «.. ᾿ 

ἔθ' β 
᾿ ; ' ' - 
“Ξ ῶ .-- -͵οω που --πΞ- Ξὺ--- οὐ Ξὸὺ 

Ταρτάρου πυθμὴν πιέσει σ᾽ ἀφανοῦς σφυρηλάτοις 
πολλαῖς ἀνάγκαις. 
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΄ 
ο.- 

! 
“ψμωπνυπυς-ττωυω . 

--.ἐἕοω τυ - 
’ - 1.) ’ " ᾿] ᾽ὔ 

Μανίαι τ᾽ ἀλαλαί τ᾽ ὀρινομένων 
“Ῥιψαύχενι σὺν κλόνῳ. 
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Κλυθ᾽,᾿Αλαλὰ ΠΙολέμου θύγατερ, 
᾿Ε γχέων προοίμιον" 
᾿Αμφύετ᾽ ἄνδρες τὸν ἱερόθυτον θάνατον. 

! ἷ οβ'. 

.«- -πωνο - ---ς,... 

Τοὺς δ᾽ ἀτελῆ σοφίας καρπὸν δρέπειν. 

Περὶ τῶν φυσιολογούντων. 

"ὸ κοινόν τις ἀστῶν ἐν εὐδίᾳ τιθεὶς 
᾿Ερευνασάτω μεγαλάνορος ᾿Ασυχίας τὸ φαιδρὸν 

φάος, 
Σύτάσιν ἀπὸ πραπίδος ἐπίκοτον ἀνελὼν, 
{Πενίας δότειραν, ἐχθρὰν κουροτρόφον. 
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οὗ΄. 

Φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν πόλεσιν ἄνδρες, ἣ στάσιν, 
ἄλγος ἐμφανές. 

[2 

οε΄. 

ΚΚακόφρονα τ᾽ ἀμφάνη πραπίδων καρπόν. ρ μφανὴ πρ ρ 
[ 

ος. 

Φθόνον κενεοφρόνων “ἑταῖρον ἀνδρῶν. 

ἱ ᾿ ἜΣ 
μμωμ-πωπππσπωυ -Ἕο-Ἢς 
͵ -- 

-,  ωπωωπωπω 

͵ 
- οὐ ποω “-Ἐ - 
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ψμω-πωμωνπωπι πω 

’ ’ “- 6, Πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον 
ΕῚ κὙ9 , 2 , 
Η σκολιαῖς ἀπάταις ἀναβαίνει 

3 ’ ,ὔ ᾿) “- 

Ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν, 
“ 3 ; ς ω 

Δίχα μοι νόος ἀτρέκειαν εἰπεῖν. 

Οῆ. 

“ ἵ ! ! - 
“Ὡπω ππωσππῸ.--υ-- --.-.-ν--:.ς-- ἱ 

[ ! ! ΞΞ Ἷ 
“΄τκςκου πυπππωυπι --π- ππιπτυυ 

Ῥλυκεῖά οἱ καρδίαν ἀτάλλοισα “γηροτρόφος συν- 
αορεῖ ᾿ 

᾿Ελπὶς, ἃ μάλιστα θνατῶν πολύστροφον γνώμαν 

κυβερνᾷ. 

Νυνί νωμῶν . Ὡς Ἄνω νι 
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Σοφοὶ δὲ καὶ τὸ ““ Μηδὲν ἄγαν" ἔπος αἴνησαν 
περισσῶς. 
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ἜΣ 8.5] -“ ἣν Ἢ ; Α ’ 

ἴη καὶ ἐρᾷν καὶ ἔρωτι χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν" 
κ ; ᾳ ΄ ’ κ 

Μὴ πρεσβυτέραν ἀριθμοῦ δίωκε, θυμὲ. 
Πράξιν. 

πα΄. 

Τλυκύ τι κλεπτόμενον μέλημα Κύπριδος. 
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Γι Ε: 
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᾿Ανίκ᾽ ἀνθρώπων καματώδεες οἴχονται μέριμναι 

Συτηθέων ἔξω, πελάγει δ᾽ ἐν πολυχρύσοιο πλούτου 
Πάντες ἴσᾳ νέομεν ψευδῆ πρὸς ἀκτάν: 

Ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς τότε, τοὶ δ᾽ αὖ πλουτέ- 
οντες 

ὃς "Ξε 



80 ᾿ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ΄ΤΊΙΑ. 

εννν ᾿Αέξονται φρένας ἀμπελίνοις τόξοις δα- 
μέντες. ᾿ 

; 
Περὶ τῆς ἐν τοῖς πότοις διατριβῆς. ᾿ 

ἤ 

ΤΎ 5 

Οὲ δ᾽ ἄφνει πεποίθασιν. 
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Ϊ δ ἢ 
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νον Τῶνδε γὰρ οὔτε τι μεμπτὸν 
Οὔτ᾽ ὧν μεταλλακτὸν .. ὅσσ᾽ ἀγλαὰ χθὼν 
Πόντου τε ῥιπαὶ φέροισιν. 
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Ι 
- τ πρὶ Ξοι ΞΟ πὸ ΞΞ ΞΟ τ ππΞ τ οὐ Ὁ 
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ἐ ΞλΕ ὶ 
πε τῷ Ξξο δ τ Ξ τ ἘΞ 

τ ὑσαδονν μον νε ὍΝ ἵ 
! ον ᾿Αελλοπόδων μέν τιν᾽ εὐφραίνοισιν ἵππων 

Τίμια καὶ στέφανοι, τοὺς δ᾽ ἐν πολυχρύσοις θα- 
λάμοις βιοτά: ν 

Τέρπεται δὲ καί τις ἐπ᾿ οἷδμ᾽ ἅλιον ναὶ θοᾷ 
Σῶς διαστείβων ......... 
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εν Διὸς παῖς ὁ χρυσός: 
ΚΚεῖνον οὐ σὴς οὐδὲ κὶς δάπτει. 

Δάμναται δὲ βροτέαν φρένα κάρτιστον κτεάνων. 

πὶ: 

Υ͂ Ι͂ ' 
“ὦ ὦ -.--.-- ς» ρ΄ -- «αἰ --- ᾿ς, .-- 

ἤ ! 
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Καὶ φέρονταί πως ὑπὸ δούλειον τύχαν 
τλ ΄ Α ’ ’ 

Αἰχμάλωτοι, καὶ χρυσέων βελέων 
Ἔν τραὐματίαι .. ...... 
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εὦς Ὁπότε θεὸς ἀνδρὶ χάρμα πέμψη. 
ΠΡόσθε μέλαιναν καρδίαν ἐστυφέλιξεν. 

πθ΄. 

Οὔτις ἑκὼν κακὸν εὕρετο. 
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ος Νέων δὲ μέριμναι σὺν πόνοις εἱλισσόμεναι 
Δόξαν εὑρίσκοντι: λάμπει δὲ χρόνῳ 
Ε ΕῚ 4524 ἢ 555 , Ἔργα μετ᾽ αἰθέρα “γ᾽ ἀμπεμφθέντα.... .. 
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Ζ ας 

Τιθεμένων ἀγώνων πρόφασις ἀρετὰν ἐς αἰπὺν ἔ- 
βαλε σκότον. 

, 
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-- ““,ῳ “ Ἔῳ  “ΨΦΜπ-“ᾳῳφῳσσςῳω “Ξ“Ἂῳ 
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““-πυποω πο 

Νικώμενοι "γὰρ ἄνδρες ἀγρυξίᾳ δέδενται 
Οὐ φίλων ἐναντίον ἐλθεῖν. 
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ονςς Ἐπὶ λεπτῷ δενδρέῳ βαίνειν. 
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Τόλμα τέ μιν ζαμενὴς καὶ σύνεσις πρόσκοπος 
᾿Ἔσάαωσεν. 
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Ι “μᾷ ἄλτος ἀπ Ὁ ἐὺ» ΧῸ Ἃ 
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Σχήσει τὸ πεπρωμένον οὐ πῦρ, οὐ σιδάρεον 

Τεῖχος. 
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ΠΙιστὸν δ᾽ ἀπίστοις οὐδέν. 
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Ἐξ. 

{10} Ὁ αν ἐς ἃ ὦ ν' ὁ τσὴ ἘΠ ἘΣ ΘΟ, 

᾿ ταὶ, ἘΞ 
υπτ-ένυπέυς-οτυ- 

! " « 

πυ τν τ ΠΣ ω) -Ξ 

ὙΦ᾽ ἅρμασιν ἵππος, 
Ἔν δ᾽ ἀρότρῳ βοῦς: παρὰ ναῦν δ᾽ ἰθύει τάχιστα 

δελφίς: 
Κάπρῳ δὲ βουλεύοντα φόνον κύνα χρὴ τλάθυμον 

ἐξευρεῖν τὰς 

42η.. 

ΝΡ Ο ., [-Δ 

πο ΤῸ 
ἥ Ἵ πἘ.:ς-θθὺῦῆῦπτ....ς. 

ον Αλίου δελφῖνος ὑπόκρισιν .. 
Ἕ κ - ’ ] [2 , 

“Γὸν μὲν ἀκύμονος ἐν πόντου πελαΎει 
Αὐλῶν ἐκίνησ᾽ ἐρατὸν μέλος" 

4θ΄. 
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Φιλάνορα δ᾽ οὐκ ἔλιπον βιοτάν. 

Περὶ τῶν δελφίνων. 
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το ! 
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Ὄπισθε δὲ κεῖμαι θρασειᾶν 
᾿Αλωπέκων ξανθὸς λέων. 
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ρα΄. 

Ἔνθα ποῖμναι κτιλεύονται κάπρων λεόντων τε. 

ρβ΄. 
Ἰάχει βαρυφθεγκτᾶν ἀγέλαι λεόντων. 

ΡΎ.- 
πὶ ᾿ 
--φ.-ῳ - .- - ᾿, .- οἰο 

ΞΕ ες 
--Ω͂᾿ τω πῴν - τ Π1- 

. Μελισσοτεύκτων κηρίων 
Ἐμὰ λυκερώτερος ὀμφά. 

ἃ Το οὐ σ ἀο 

Μὴ συγᾷ βρεχέσθω. 

 ,«Ὡμ«π-“ψφᾳῳψ «- “- 

"-" ὃ [ ’ ὃ ’ 

ἐξεινούοκησε τε ὀαιμων. 

, 

ρε:- 
ΠΠοτίκολλον ἅτε ξύλον ξύλῳ. 

ρζ. 
“Ὑψικέρατα πέτραν. 
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ΝΟΤΕῈΒΝ ΟΝ ΡΙΝΌΑΗ. 

-- -«φῷ»--- 

ΕἸΕΆΒΤ ΟΓΥΜΡΙΟ ΟΘῈΕ. 

ΚΕΙΛΗΤΙ.7 1.6. νικήσαντι κέλητι, ΘΟΠΩΜΕΤΟΥ͂ ἵπ ἐΐα τάρε οΥ ξἴπρίε 

ἤοΥβεβ. Α 5ἰπηῖ!αν ΕἸ] 1ρ0515 ΟσΟΙ8 ἱπ (Π6 Ἐ|16 οὗὨἨ Τηδηῦ οὗ ἔπ οἵἴμοσν 

Οἀεβ. 

Ω. Μεγάνορος.) 1.6. τοῦ ποὺς ἄνδρας μεγίστους ποιοῦντος, οΥ ᾽ῇ νγῈ 

ἄἀοτῖνε μεγάνωρ ἴτοιη μέγας, φγεαί, ἃπὰ ἠνορέη, εἰγεπσίδ, ἰδ τοᾶν θ8 

φοπβιἀογθα 88 ΞΥΠΟΠΥΊΠΟΙΒ τ ἢ μεγασθενῆ, 50}. ἵν, 9. 

8. ᾿Αμφιδάλλεκσαι. 1.6. ὃ πολυθρύλλητος ὕμνος κοσμεῖται. ΟΠΘ 

οὗ {π6 ϑομο]αϑέβ σομβιεσβ ἀμφιξάλλετσαι Θαυϊναίοπέ ἴο πλέκεται, ἴπ 

ὙΒΙΟΝ οᾶπθ, ἐμ τγοστβ την θ6 τεπάθτεά, ἐμε ὕατ- αηιεὰ ἄψπιπ ἐ5 

τσοῦθπ. 
10. Κρόνου παἴδ΄.} ϑαξιιγη8 δοη. ῬΊΠαΔΓ τοργεβθηῖβ ἐπε ργαῖβα οὗ 

Φυρ!ίες 85 ἃ ἢξ ἔμαπιθ ἴῸΓ ἔπε ροβίβ ἀϑβειηὈ]εβ ππάθγ [μ6 Ποβρια 0 ]6 τοοῦ 

οὗ Ηἴοσο, θβοᾶιβα {Π6 σϑγη68 αὖ ὑυ ΒΟ Η]οτο πα σοπαμεγαθα σὑγεγα οαΪε- 

Ῥγαίθα 'π Βοπους οὗ ἐμαί βοά, 

18. Πίσας τε καὶ Φερενίκου χάρις. Ῥίξα᾽5 απαὰ ῬΠετγεπῖοιις᾽ οἴοτψ. 

Ῥίβα 18 ἃποῖμογ πᾶτηθ ἴον Οἰψπιρία : ᾿ἮΟλυμπία ἣ πρότερον Πίσα λε- 

γομένη. ϑίορ. ΒΥΖ.---- Θλεγεηπίσιιβ 15 [μ6 πᾶπιθ οὗ ἔμ υἹοίουγϊουβ ΠΟΥΞρ, 

οὗ τυ βῖοἢ ΒΔΟΟ ΠΥ] 465 4150 τηᾶ 65 τπθπέϊοη, 85 ττα ὅπά ἴῃ ἔπε β΄. ΒΟ] αβῦ: 

Ἐανθόπριχα μὲν Φερένικον ᾿Αλφεὸν παρ᾽ εὐρυδίναν πῶλον ἀελλοδρόρον 

νικήσαντα. 
91. ᾿Ακχένφητον.) ζ7ηβριιγγοα : 1. 6. αὐθόρμιηπον καὶ μὴ δεόμενον κέν- 

σρου. Ἔν 5 ἔπ ρορϑῦ ἱπαϊσαΐθβ (Π6 βυν ξγπεββ πα ἁγάουγ οὗ [Π8 ὮΟΓΞΕ, 

Τὴ {Κα τϑηποῦ Ηοτποσ, 1116, χα χὶ!]. υ. 3587 : --- 
ΕΣ ᾿ς ,ἦ 

ἄνευ κίντροιο θέοντες. 

99. Δεδαιδαλμένοι.} 1. 6. κεκοσμημένοι, αἀὐογπεα. ΤΙ Ἰ]υϑἐταξϊοη οὗ 

ἔμ βθπετηθπί οοπίδϊπθα πῃ (ΠΪ8 ρᾶβεασθ, Ὑγ8 ΤΠΔΥ ἀποΐα ἔπ ΓΟ] ης 

Ππη65 οὗ Ε:ΓΙρΙ 465, Ῥωηΐββ, τ. 469 : -- 

᾿Απλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἔφυ, 

Κ᾿ οὐ ποικίλων δεῖ τἄνδιχ᾽ ἑομηνευμάτων" 
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Ἔχει γὰρ αὐτὰ καιρόν" ὁ δ᾽ ἄδικος λόγος 

Νοσῶν ἐν αὑτῷ φαρμάκων δεῖται σοφῶν. 

87. Εὐνομώτατον.Ἷ 7)7οϑξέ αι ζμῖ. Ῥὶπάαν (μὺ8 σΒαγδοίεγιβεβ ἔπ ἔθαϑε 

οἵ Ταπέα]υβ, θθοδιιβα ἢ ἀἰββεπΐβ ἔγοτα 6Π6 σοτήτποη ἐγ]. 

48. Δευτέρῳ χρόνῳ. ΤῊΘ ϑΟΒΟΙΪαβὲ ὀοπβιθβ [818 ρᾶϑβᾶρβ ἃ5 ἂπ' 
ΘΧΘΙΏΉΡΙΟ οὗ Βυρεογραΐομ, ἃπα 3:0 |168 πρότερος [ξεν Τανυμνήδης, {δι : 

ποτὶ Διὸς δῶμα μεταξᾶσαι δευτέρῳ χρόνῳ, ἔνθα ἦν καὶ Τανυμήδης 

πρότερος" Ὀδοδιδα ΟΑπΥμηθ6 υγὰ5 δπίθυϊογ τὸ Ῥεῖορβ.ι Βυΐ [86 ρεπε- 

ΔΙΟΡΥῪ οὗ δπγπιθᾶθ ἰβ ντὶ οὐ ΙΥ βίαΐοα ; βοπῖ8 τργεβεπέϊπρ Εἰπὰ 88 Ἐμ6 

50 οὗ Ττοβ, ΟἾΠΕΙΒ ἃ5 (88 80ὸὴ οὗ Πιιβ ΟΥΓ ᾿Αββᾶγδοιβ, ἃπά σταπάβοῃ οὗ 

Ττοϑβ. Αφοοτάϊησ ἴο Οἴςεσο (Τυβο. 1. 396), πδ νγᾶβ 50η οὗ [ιδοπιθάομ, 

8 Πα σομβθα ΘΠΕΥ σταπάξοη οὗ Πιυ8. τ 

60. Μετὰ σριῶν τέταρτον πόνον.) ΒΥ {π6 ὕοιιγεϊ, ἑογηιθηέ 18 μετα 

τηθδηξ, δα οὗ {π6 ἱπιροπαϊηρ τοοκ ; {π6 οἴμαῦ ἔπγθα Ὀδίπρ ΠΌΏΡΟΓ, 

ἐῃϊγβέ, πὰ βίδπάϊπρ' σομβίδ πεν ογθοί, 

70. Πισάτα.] 1.6. τῆς Πίσης βασιλεύονσος, Ῥῖξβα᾿ 5 ἀϊΐπρ. 

79. Τρεῖς γε καὶ δέκ᾽.) Ἡαυΐηρ 5[αΐπ ἐϊιἐτέοοη, ἰουθ-ϑιιϊέογ5. ὙΠεὶν 

ΠΔΤΠΘΒ ἅΤ6 σίγθῃ ὈΥ [Π6 ΘΟ Πμο] Ἰδέ, γῃὸ δ445, ὑπαὶ (Εἰποτηδιβ μπᾶ {86 

ἐπίθπίϊοῃ οὗ δγθούϊηρ' τυῖ ἢ ἐμοὶ πα 8 ἃ ἔθταρ]8 ἴο Μίδτβ. 

81. Ὁ μέγας δὲ κίνδυνος. Οτεαΐξ ρεγῖϊ 5εἴΖε5 ποὲ ἐΐι6 ιυεακ-Πεαγέεα : 

ἢ, 6, Π0 τηᾶπ ἀδβεϊξαξα οὗ ΘΟ ΤΡ ΘΣΡΟΒ68 18 118 0 ἀδηρεῦβ, 50 ΗομΠΊΕΓ, 

1. χἱῖ. Ὁ. 346: --- 
σοὶ δ᾽ οὐ δέος ἔστ᾽ ἀπολέσθαι" 

Οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊος, οὐδὲ μαχήμων. 

90. Αἱμακουρία:ς.] Ζιιθαέϊοης 9. δίοοα. Ῥὸτ [π6 Θ΄ μο Ἰαβῦ βδγβ : 
κατ᾿ ἐνιαυτὸν πάντες οἱ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ Ἐφηδοι ἐν τῷ τοῦ Πέλοπος 

τάφῳ ταῖς μάστιξι ξαινόμενοι, ὥσπερ τινὰ σπονδὴν τὸ αὑτῶν αἷμα τού- 

σῳ παρεῖχον. 

811. Κρόνιον. ΜΠ 9. Ογοπιβ. Νρᾶν 16 σε οεἸεργαίεα ἐπ ΟἸγτα- 
Ῥὶς απι68. 

ΒΕΟΟΝῸ ΟΓἸΥΜΡΙΟ ΟΕ. 

15. Τῶν δὲ πεπραγμένων. ΟΥ̓́ ἀφεα5 οποε ἄοπο, 8. Τμδ ροεῖ Βᾶ8 

ἤοτα 'π γἱθυν {Π6 ρϑβύ [0115 οἵ ΤΆΘΓΟΩ μα μὶβ ποδϑίοῦϑβ. 

81. Παλιντράπελον.] 1.6, εἰς τοὐναντίον σεσραμμένον, ἀντεσσραμιμέ- 

νον, ἐναντίον, αὐυογ86. . 

88. Μόριμος.]} 1,6. ὁ κατὰ μοῖραν αὐτῷ γενόμενος, {{]-- [αἰεά, 
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45. Θάλος ἀρωγόν.Ἴ ῬοΪγπΐοε8, ἤθη οχρεὶ]εὰ ἔγοτα ΤΠ ρῈ5 Ὀν ὮΪΞ 

Ὁγοΐμεγ Ετξβοοὶεβ, σᾶπιθ ἕο Ασροβ, ὑγμθγα Βὸ τηαττὶθᾶ Ατρεῖα, ὁη6 οἵ Αάγαβ- 

ἔαβ᾽ ἀδιρῃίειβ ; Τγάρυβ, μανίην ἤρα ἔγογη ΖΕ 1ο0118, ταατγγιθὰ ἐπ οἴδμετ. 

ὙΜΈεπ ῬοΪγπῖςεβ πα Τγάσιϑ τηᾶτομοά ἀραϊπβὲ ΤΉΘΡεβ, ἔμεν Ἰοῦς θθμῖπά 

ΤΠ 6 τη ἔτῦο 50η5 Οὗ ἃ ἔθπάοσ ἃσθ, ΤΉ Ξα που δηᾶ Π]οτηθάββ, τῦμο, αἰοπρ 

ΡΠ 86 οἴμον Ερίσοηῖ, δἔξαστγατάβ ἀνεησθά ἐμθ ἀβαΐῃ οὗὨ ἐμοὶνγ ἔβίῃεγβ 

Βγ {Ππ6 οοπαμεβέ οὗ ΤΠμοθεβ.Ό. ΤἈθγβπᾶεσ 15 ἀεβισπαίεα ἃ βοίοπ ἀεί ρ μὲ 

ἐο ἐδιε ἤοιιδε, Ὀδοδιιβθ, δἴζεσ ἐμ6 βοὴ οὗ Αἀγαβέιβ ἔε]} ᾿πι θατε]6, ποπὸ θὰ 

Ἐΐπ ἀδυρβέοτβ᾽ 50Π5 τοδὶ ποά ἴο ρτγοίθοξ ἔμ ἔα πη] Υ. Αἴξοτ' [με ἀεβέγαος- 

ἄοη οὗ ΤΙ οθεβ, ΤΒοσβᾶπάογ Ἰοϊποά ἐμ Ἔχρεάϊ οι αραϊηβὲ Ττου, ἀπά οα 

με ἔτβέ Ἰαπάϊηρ' οὗ ἔμ στην ἴῃ ΜΙ νβὶα, τγὰβ ΚΙ] 4 Ὀγ Τείθρμιι5. 

49. “ομόκλαρον.} ΟΥ̓́απ εηιαϊ ἰοΐ, δφοπιρεεν ἔπ σίοσψ. ὙὍΒδ ττοτᾶβ 

οὗ ἐπα Θομοιίαθε ἅτε : ὁμόκληρον δὲ σὸν ἀδελφεόν φησιν, ἢ διὰ τὸ τοῦ 

αὐτοῦ κλήρου καὶ φύσεως μετέχειν, ἢ ὅτι "Ἴσθμια καὶ Πύθια ὁμοίως ἐνί- 

κησε, διὰ τοὺς δύο στεφάνου: μετασχὼν καὶ τῆς αὐτῆς δόξης. 

51. ᾿Απάλαμνοι.] 1. 6. ἀδιόρθωτοι, ἀπαιδαγώγητοι, πρὸς ὥς οὐκ ἔστι 

μηχανήσασθαΐ τι, ῬεγΌΕΥ86 βοπίς, τεδεϊϊίοιι5 ερίτίές. 

68. Δέκοντα,.] Τῆς Μ55. Βανὲ δέρκονται, ΜΕΪΟΒ 1 ἱποοπειβέθπε 
τῖτἢ ἐμ τππϑῖσο. ΤῊΘ γδτιητπδτίδηβ Ξυθϑεϊξαϊοα νέμονται, ργοθ80]ν ἔτοτα 

τ. 66. Ιξὲ 15 8130 ροββιθ]8β ἐμαὲ νέμονται ΤηΔΥ μαννα Ὀδθη ΟΊ ΠΔΠΥ ἃ 

ΙΩΘΓΕ σἷοξβ ὁπ ἐμ σεδάϊηρ γΠἸΟΝ τῦα Πᾶνα δἀορέοά, ἀπ τὸ ΒΟ τγα οοη- 

βἰάδθσ ἀπάουθέεαϊγ ἐμ6 ἔστε οπθ. ΒΟΘΚὮ τεϑάβ δρώκησαν" Ηδτπιᾶπῃ, 
δέδορκαν. 

14. “Ὄρμοισι.] ΤῊ ϑ μο]αβε οὔξεγναβ ἐμαξ ἔμοτα 15 Πθσα ἃ ομδησθ 
οὗ οᾶ58 ἔογυ χερσὶν ἀναπλέκουσιν ὅρμους καὶ στεφάνους. 

83. ᾿Αστραξῆ.] 1. ε, ἄστρεστον καὶ ἀμετακίνητον, οὐκ εἰσδιδόντα εἰς 

φυγὴν τὰ νῶτα, ἀσάλευτον, τιγιδίακεη. 

- Κύκνον. Οὐγοπιιβ νγὰβ ἃ ξοη οὗ Νερέυπθρ, Ηδ σᾶπιβ τυ ἃ ἔθες 

ἴο μι αββιβίδποθ οἵ [πε Τγοίβηβ, ἀπά μανὶπρ αἰζοηρίεα το Ορροξα τὴ6 

Ἰαπάϊπο οἵ [πὸ τεβξβ, τγᾶβ Ξἰαὶπ ὈΥ ΑΘ ὮἨ11165. 

83. “Αοῦς τε παῖδ.) “πιγοτα᾽ 5 50π, 1. 6. Δετηπομ, ὑγῃο, δἴξεγ {ῃ8 

ἀβαῖα οὗ Ἠεοΐογ, οᾶπιβ ἕο [π6 αἱά οὗ [π6 Ττο͵ᾶπ5, ἀπά {6}1 ὈγῪ 88 μαμὰ 

οὗἩ ΑΟΒ11168. ᾿ 

. 

ΤΗΙΒῸ ΟΓΥΜΡΙΟ ΟΡΕ. 

ΘΕΟΞΕΙΝΙΑ.}ὕ Ηδγουϊεξ 15 βαιά ἐο μᾶνθ οπίγυξεθα ἕο (τ 6 Π]οβουγὶ 

1π6 σαγα ἃπα ἀϊγεοίίοη οὗ [π6 ΟἸγτηρὶο (ᾶταθϑβ τ ἰοἢ μα μαά 1πϑετυτεὰ. 

ἐν : 
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1π δαάϊξοπ ἕο ἔπ656, ἐμπον ἑοαπᾶθα ἃποίμογ ἔββειναὶ, τυ] ἢ, ἴῃ Ποποιγ 

οὗ τε σοάβ ψγιο μαά νἱβιἐθά ἐπ8πὶ δὲ οπο οὗ ἐμεὶγ βηξογίδι πυπθηΐβ, τσὰβ 
ο8]164 Θεοξένια, ὙΥΆΙ5ε ΤΏΘτΟΙ νγὰ8 οσουρί θα 1π σΘοὈγδίϊησ ἐμ6 7 λε- 

οχεπῖα, ᾿ὸ νγὰβ δῃποιιπορα ἴο ΗΪπὶ ἐπαΐῦ 8 Βοτβοβ μδὰ ναπαυβῃοά δὲ 

ΟἸγαρᾶ. ΤῈ ροθὺ {μογθέοσα Δρργορσι ἕθεν θθρίηβ ὈΥ͂ ἱῃνοκίησ {Π6 

ΤΙοβουτὶ. 

12, Αἰτωλός. ΤῊ ΖΕ ΕΟ] Δ η5 μα τυ]ϑὰ 1π ἘΠῚ βίποα [86 τεϑΐυγπ οὗ 

ἔμ Ἠδγδο! εξ ἕο Ῥε]οροππθβαβ, ἃπά σγεσα ἔπ Ἰυάσοβ οὗ {ῃ6 ρᾷπηθϑ. 

ὙἼΠον ἀφοϊἀοἀ {πὸ νἱοίογν, ἃπά ρ]δοθᾶ {Ππ8 οἵγε ογοννη οἡ ἔμ δοδά οὗ 

186 νἱοίοι, ἴῃ ΘΟ οσΥ ὙΥῚΓΠ ἔΠπ6 τὰ ]65 οὐ αϊποά Ὀγ Ηθρου]θβ. 

19. Διχόμηνις.} οπεϊ-αϊοϊαϊισ. ΤΠ πιοοπ 15 80 1164 Ὀθοᾶιβα 
δίχα κόπτει τὸν μῆνα" ΒΥΠΟΗΨΙΊΟΙΒ 1 πανσέληνος, ἐδ Κμϊ πιοοπ. 

39. Ταὐγέτα.) Τ᾽ανσεέα νγὰβ ἀλισ ον οὗ ΑΕ]|85, ἃπά ἴο βχσργθθβ ΠῈΓ 

σταῦταάθ το Τιδπᾶ ἔογ πανὶηρ ΘπϑὈ]θά ΠῈΓ ἴο ἁγοϊά ἔῃ8 ἃπιοσγοιβ ΡὺΓ- 

5115. οἵ Φαρίίοῦ, 5ὴ6 οοπβθοιδίθα ἴο ἐμὲ σοάάθββ {π6 ἀοθ οὗ νοὶ 

ΤΩΘΏΟΠ ἰβ ΠΟΙ τηδάθ, 

80. ᾿Ορθωσίᾳ. απ τοοοῖνοα {818 πᾶπηθ δἰ ἔμ 6 Γ ἔγομι ἃ τηοιπίαϊπ ἴπὶ 

Αγοδάϊα οδ]δὰ "Ορέόμον οὐ ᾿Ορθώσιον, ὙγΠΕΓΘ 586 τῦᾶβ γουβΙρρβά : ογ 

Ῥεοδιιβθ, Ῥγθϑιἀϊησ' ον ον ᾿γὶπρ-ἰπ τνοιηθπ, ὀρθοὶ τὰς γυναῖκας καὶ εἰς σω- 

σηρίαν ἐκ τῶν τοκετῶν ἄγει. 

38. ᾿Εμμενίδαις.] Ἐπιπιοηιΐαςα ντὰβ ἴΠ6 πᾶτηθ οἵ ΤΉΡΘγοπ᾽ 5 τᾶςα ἴῃ 81- 

ΟἾἶγ. Τὸ 15 Θᾶϑύ ἴ0 βουοῖνα {πᾶῷ {Ππ6 ροθξ Ἠδῦβ δἰγιξαβ ἐμ νἱοΐογν 

οἵ ΤΒοτοη ἕο μ6 ἔνουγ οὗ {π6 ΤΙ ΟΒΟτΙ, 8ἃ5 ἃ Τοιναγα ἴοσ {Ππ| ἀδνυοΐίοι 

ὙΠ πν ΒΙΘμ ΠΟΥ τγΈΓῈ ὑγοσβῃῖρραὰ ὈῪ Ὦ15 ἴλπη!γ. ΤῊΒ νἱἹοΐουυ- οῖνοσ 

αἱ ΟἸντηρὶα, τνᾶβ, ἱπάθεά, βύγι ον Βρθα κῃ, ΨΆρΙΓου ; θὰ ΟΥΠ ΟῚ σοάς 

αἶβο σοῃξογγθα 1, ΟΓ σϑίμοσ, Ὀγ {Π6}Γ ᾿ηξθγοθβϑβίομ, ρσγοουτοα ἴξ ἔγοτα 

ΤΟΡ τοΓ ἤοτ ἘΠ6ὶγ ΑἸ ὉΠ 1] ὑγροῦ βΊΡΡΓ8. 

42. ἘΪ δ᾽ ἀριστεύει.Ἴ ΝΘΑΙν [μ6 5ᾶτηθ 14685 ἃγβ βχργδββθᾶ ἰπ Ὁ]. 1. 

51. 1. 

ἘΟΠΈΤΗ ΟΓΥΜΡΙΟ ΟΒΕ. 

ὅ. Ποτὶ γλυκεῖαν.) 44 ἐλε 5ισοεέ ἐϊαΐπσθ. Ἑτοτα ἔποβο ττογὰβ τα 

τηᾶν ΘσΟΠο] 6 {Πᾶΐ ὉΠ18 Ὀτὶοῖ Οἀδ ἴο ΒῚ5 ἔγθμα οἵ Οδπηαγὶπϑ υγὰβ Θοτὰ- 

Ῥοξϑά ὃν 1ῃ8 ροεοῖ, αὖ ΟἸνπιρῖδ, ᾿τηπηθ Ἰαο] ν᾽ αἴξον ἔπ νἱοίοτυ. 

ἡ. Ἶσον ἀνεμόεσσαν.] Ῥ παν οτἵ βίοσηιῳ διγάοπ. «ὃν πιεσμὸν τὸν 

ἐπιπολὺ ποῦ ἀέρος ἐπηρμένον καὶ ὑπὸ τῶν ἀνέμων κατασνεόμενον 

5680), 

᾿ 

ων 
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91. ἜἜλυσεν ἐξ ἀτιμίας. Ἐτεορά ἤγοηι ἐΐε 7εεσβ.  Β1|ὺ Ηγνρϑι- 

ΦΥ]8 τγᾶβ δἰ θυ δεϊτιρ ἔαΠπεσα] ρᾶπη88 ἵπ ΒΟΠΟῚΓ οὗὨ Ποῖ ἔλέθογ ὙΠοᾶξ, 

δε Ατροπαιυΐβ ἀτγῖνβα δὲ {Π8 Ἰβἰαπᾶ οὗ 1,6πιποβ, Ἐτρὶπαβ 5οη οἵ (Ἰν- 

ΙΏΘΠΙ5, ὉΠ6 ΟὗἩὨ [ΠΘΙΓ ΠΌΠΟΙ, ὙὙῈῸ τῦᾶβ Ῥγοιπα μι γ ΪΥ σταν- Βαϊγθά, ὁπ 

Ῥτοροβίπρ' ο οοπίοπα ἱπ {Π6 τᾶσθ τὶ ἐμ [Π6 50η5 οἵ Βοιδ85, νγᾶβ Ἰδυσμεὰ 

δὲ ὈΥ ἴπ8 1,6 πη πῖᾶπι ὙγΟΠ]6Π, 85 δἰζοιηρέϊπσ Ὑγ μδὺ γγὰ5 ἘΠ5.ΠΓΔΌ]6 0 15 

8568 πα βίσεῃρίῃ. Ναενθγίμεθββ, μα σαϊπεά ἴῃ Ὀυ]Ζθ : ὙΓΏΘΠΟΒ 10 ΤηὰΥ 

θὲ ἰπίογγεα, {δῦ Ῥβαυπηβ ἃἰβὸ τῦᾶβ ὕταυ- μᾶϊγοα δὲ {π6 {πη6 οἵ Πὶξ 

Ν]οἴΟΓΥ.- 

ΕἸΙΕΤΗ ΟΓΥΜΡΙΟ ΟΡΕ. 

9. ᾽Ωκεανοῦ θύγατερ. ΤῊ ροεδΐ τηθϑπβ Οδιπᾶγὶ πᾶ, Π6 ὭγτΩΡΕ οὗ ἴῃ 

16 Κα ἔγομῃ τυ ῖοῃ {Ππ6 ἴοννη ΤΟῸΚ 115 πᾶπηθ. ΒΥ ἃ 818] βσυγα οὗ Βρβϑθοῖ, 

ΒΕ6 15 ο81164 αατσἠέεν ὁ οσεατ. 
ὅ. Βωμοὺς ἕξ διδύμους. Τῆε 5ϊχ ἐιυῖπ αἰέατε. ΤΉΕΒ6 δ] ἰδτϑ ὑσεσα ἀ6- 

ἀϊοαΐοά Ὀγ Ηδγου]εβ, ἕο Τυριίεγ ἀπὰ Νερίαπε, {ππὸ πα ΜΠπεγνα, δίδε- 

ΟΓΥ 8πα ΑΡΟ]]ο, [π6 ατασεβ ἃπά Βδοομι8, Π1ᾶπᾶ ἃπὰ ΑἸρμδιιβ, ϑαύαγα 

πὰ ἘΠοδ. 
8. Νέοικον ἕδραν. Μειυῖν ἱημμαθιίεα 5ἰέ6. (Οὐλτηδτὶπα υγᾶβ οὐ ρὶ πα ]}}ν 

ἐουπάεα ἴῃ με 4568: ΟἸγτριΔά, τγαβ ἀεβίγογεα Ὀν 16 ϑυυδουβαηβ ἴῃ 

ἴῃε 578, ἀπά τοθυε ἀθοὰῦ βιἰχέν γϑᾶγβ δἴζεγυγαυβ ὉῪ ΗἸρροοτγαΐεβ, 

Εἰηρ οὗ (ἀε]α, 8ἃ5 τπᾶὺ ὃ6 ἱπέεγστεα ἔγοπι Ηεγοάοΐξιιβ, νἱ}. 154. Α ξΞποτγὲ 

ἀἶτηθ εἰαρβθα Ὀεβΐογθ 1Ὁ τγᾶβ Ὁπ68 τποσα ἀεβίγογοα Ὀν (610, το οοπι- 

Ῥ]]εὰ τμ6 ᾿πμαθ᾽ἑαπίβ ἕο τοπιονα ἰο ϑνγδοιιβα : Ηθτοῦ. υἱ]. 156. [π τπὸ 

ζουτ γϑὰγ οὗ 16 7Θεμ ΟἸνταρΙΔ 4, ἀπά σοπβεαμεπῖν ποῖ Ἰοπρ Ὀεΐογα 

ΤΒΘΓΟΠ᾿Β υἱοΐοσγν, (πη τῚ πᾶ τῦ88 το Ὀ.}} ἔογ [μ6 {πιγὰ τἰτπθ ὈῪ {π6 ἴη- 

ΒαὈι απίβ οὗ (ἀε]Δ. 10 15 {πγθίογσα Πασθ ῬΓΟΡΟΕΥ ἐθγπιθα Ὀγν 1Π6 ροεῖ 

γέοικος ἕδρα. - 

10. Πολιάοχε Παλλάς. Ραϊΐϊας σμαγαϊαῃ ὁ ἐδιε οἷέψ. Μίπετνα 

τύὴᾶβ βοα 4658 οἵ Ο(διπαγὶπα, δπα τπὰοῖ Βοπουγεα ὈΥ [μ6 ἱπμδὈϊξαπῖβ, τὴ ΠῸ 

εγθοΐθα ἴο ΠΕῚ ἃ ᾿πᾶσπ!ῆσθπέ τ Π10]6. 

11. ἴΩανον.) Οαπιις ἃπὰ ΗἸΡρατὶβ, ὙγΒΙΟΒ ἅττα τηθπίϊοπεα αἱοης 

ἢ {μ6 παξέυε ἰαΐε, 1. 6. (ὐἀπιατὶπα, ὙΥΕΓΘ ΤΙν ΓΚ τ δίοῃ βοντεά ἔγοπι 

186 τηουπέαϊπ5 ὈΘΒἰπα [Π6 ἕοτνη, ἃπα ρουτεα ἐπϑιηξεῖγεβ ᾿ἱπίο [Π6 5εᾶ δὲ 

8 5βογύ ἀϊβίαποθ ἔγτοτη βοῇ Οἵ ΕΓ, 

16. Ἐὖ δ᾽ οἱ ἔχοντες. ΤῊΘ σομηπηοη τεδάϊησ ἰ5 εὖ δὲ ἔχοντες, τ ΕΙΘΒ, 

85 1 ΡῬγεβθηΐβ ἃ ἀἰβδσσθθαῦ]θ μἰδία8, μὰ5 Ὀφοὴ αἰΐογθά ἴῃ Ὑασίουβ τγαγβ: 
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Ηδθνπθ ῥγοροβεβ. εὖ δέ γ᾽ ἔχοντες" ΒΌΘΚΙ εὖ δὴ ἔχοντες" Ηετπιᾶππ 

ὃ δ᾽ ἔχοντες" ΤΒΙΟΙΞΟΒ εὖ δὲ παθόντες. 1 τηυβὲ οοπῆδεα ἐπαξ 1 πὶ 

ποῦ τη 58 0156 4 νγ ἢ ἂπν οὗ ἔπεβο σοτσγθοίίομβ ; ἐΠβΟῸΡΉ, 1 1 τγεγα ἕο 

ΘΒΟΟΞ6 διηοηρ; {Π|8π|, 1 νγοι]ά ῥτθῖεν {παῦ οἵ Ηδυπθ, 1 μᾶγε πὸ ἀουθέ, 

Βοτγανοσ, ἐμὲ {86 ἔγιια τοδάϊπρο' 15. ἐμὲ τίσ 1 πᾶνε φδίνο, εὖ δ᾽ οἱ 

ἔχοντες Ὀεὶπρ υξρ ἔογ οἱ δ᾽ εὐτυχήσαντες, οτγ, ἴῃ {π6 τγογᾶβ οὗ ἐπ 

ΒοΒο] αϑέ, οἱ γοῦν εὐδαιμονήσαντες καὶ καλῶς διάξαντες κατὰ τὸν βίον 
ων ν Ν ἊΝ ΄ δ “ ν - » 

ἤδη σου καὶ σοῷοὶ καὶ λόγιοι ἔδοξαν εἰνῶι πρώ σοῖς πολίταις. 

18. ᾿Ιδαϊόν σε. 71ὲ Πιαϊϊοιυεά ]άααπ οαυθ. ΤὮδ δᾶνα οὗ τπουπέ 
144 ἴῃ Οτεῖθ, ὑγιθγα δΌρΡΙΓΕΣ τγὰβ βαϊα ἕο μᾶγα θθθη οἀιοαίεά δγ (δε 

(ὐοτνθαπίεβ, 

ΞΒΙΧΤΗ ΟΓΥΜΡΙΟ ΟΡΕ. 

᾽ἌΓΗΣΙ Α.] “σεξίας ἰταορα 8 οτὶσὶπ ἕο [ἅπιι5, ἔπ βοπ οὗ ἄρο]ὸ 

88 Ἐνδάπθ, πᾶ ἃ5 ἔπ Ἰατηϊάς ὑτετ τα πουγμθα ον ἐμοῖσ Ῥτορ θεῖο 8] 
ῬΌΤΟΓΒ, ΔΙΏΡ]8 ΞΟΟΡῈ 15 ΤὈΓΠΙΒΗμΘα ἴὸὺ {πὸ Ῥοβῦ ἴῸΓ βῃϊασρίπηρ ὁπ {88 

οΥἸσῚπ ἀπά ἀδε45 οὗ μΪ5 ἔτη] Υ. 

932. Φίντις. Ῥλϊημξὶβ, ἴμ6 ομαγιοέθοτ᾽β πᾶτηθ. Οπο οὗ μ6 Ξε Ββο] αβίβ 

ΘΟΠΒΙ ΕΓΒ Φίντις ἃ ΠοΓῖβπι ΤῸ Φίλτις, 1. 6. φίλτατε" ἃπᾶ βιρροξεβ ἔδμῈ 

Ροβέ Πδγθ, 85 1π ΤπΔ ΠΥ ΟἾΠΘΓ Ρ]δοθβ, 0 ἃροβέγορἶβα ΗΪ8 οὐγπ σΌΠῖι3. 

38. Κελεύθῳ τ᾽ ἐν καθαρᾷ. 75 ἐδι6 Ῥέιτε ραΐξῆ. «ἢ ὁδῷ δὲ τῇ καθαρᾷ, 

τῇ μὴ ἐχούσῃ ἐπίληψιν ἢ ψεῦδος, ἀλλὰ ἀλήθειαν. 5680]. 

38. Ππιτάναν.} ίέαπα, ἀαυσμίον οὗ ἘΞπιγοΐαβ, ξβπι8]6 ἃποοϑέοσ οὗ ἐμὲ 

αι. Τὸ Νερέιμπα ξῃθ θοσα Ενδάπθ, το, δ μοῖ Ὀἱσίν, τγᾶβ 56- 

ταῖν Ξαπῦ ἱπίο Ατγοδαϊα, ἸΏΒ ΓΘ 586 τῦᾶβ Ὀγοισμέ ἃρ ὉΥ ΖΡ γέμιβ, 5Ξοπ 

οὗ ΕἸαΐαξ, Εἰπρ' οἵ ῬΒεοβαπα, ἃπὰ θγ ΑΡΟΙ]ο Βδοδτηθ τποῖμογ οὗ ἀπ. 

60. Λασοπρόφον.] Λασπρόφος, ὃ λαὸν τρέφων" λαόςσροᾷος δὲ σπροσα- 

ροξυτόνως, ὃ ὑπὸ λαοῦ τρεφόμενος. Θ080]. θα ΠηΔΥ ομαργασθ [π6 ὁρ- 

ΒογέμΠΙ Εν ἔχ 5 ῃ6 4 ὈῪ (μ ἔνγο τεδάϊποβ λασσρόφον ἀπ λαότροῷον, 

ἴῃ ἘΠ6 ῥγεβθῃῦ ρᾶββᾶρε, ἴ0 ροὶπέ οὰυξ ἃ δι" θχᾶπηρ]65 οὗ τγογὰβ τυ ΒΙ ἢ 

ΨΆΤΥ {Π6ῚΓ βηιβοαϊίοπ δοσογάϊησ ἕο {μ6 Ρ]αςα οἵ ἔμ δδοεπέ, ἴπ ὁσάοτ, 
ἴῃ ΒΟΙῚΒ ΠηθᾶΒαΓθ, ἐ0 58 Ἰ5ἔγ ἐΠ6 τεδάεν οὗ {μ6 ἱππροτέαποο οὗ 88 5. ]εοΐῖ. 

ΤΠ τα ἤπᾶ ἴπ ΑὐἹβέορῃ. ὕεβρ. τ. 40, ἃ Ὀ]δὺ οπ (π τγογάβ δῆμον 
ἀπ δηρόν" ἀπά ὁπ τμ6 ἀἰβδγεποθ θείτγεθῃ ἀγχόνη ἃπὰ ἀγχονὴ, 186 
ϑ ΒΟ αβῦ οὰ Ασὶβίορῃ. Ασμᾶτπ. υ. 1925, τοπιᾶτκβ, ἧ διαφορὰ τοῦ ὀνό- 
ματος, ἐν τῷ πόνῳ, ὀξυτόνως μὲν γὰρ σὸ εἶδος τοῦ σ΄ἄθους" βαρυτόνως 

δὲ τὸ σχοινίον καὶ ὁ βρόχος. 80 ννὲ Βπᾷ εἰἴξενσμοτο τΊ τὰ ἀπδτοπε ταθᾶπ- 

.- οὐ, σπἰὐμπνμσε 
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ἴηρβ, ὠχυτόκος ἃτπιὰ ὠκύτοκος, ---- λαιμητόμος ἀπὰ λαιμήτομος, -- 9εο- 

μὸς δυὰ ϑέρμος, --- βροτὸς δηὰ βρότος, - ἄμησος πὰ ἀμηςτὸς, το νόρεος 

διά νομὸς, ---- βίος ἀπὰ βιὸς, ---ο ϑολὸς ἀπὰ ϑόλος, --α πονηρῶς τι πο- 

νήρως, --- Θεοτόκος ἀπ Θεόφσοκος, ---- μύριοι πὰ μυρίοι, ---- ϑυμὸς ἀπά 

ϑύμος, -τ- πρωτοτόκος ἃπιὰ πρωτότοκος, --- ἀραῖος ἀπ ἀραιὸς, ---- ἀγρό- 

γομίος ἃτιὰ ἀγρονόμος, --- μάκων πὰ μακῶν, ---- ἀσφόδελος ἀπά ἀσῷο- 

δελὸς, --τ εἶμι ἀπὰ εἰμὶ, -τ αἶνος ἀπά αἰνὸς, ---- σφηκία πα σφηκιὰ, -- 

ὀῤῥὸς ἃπια δῤῥος, ---- γαῦλος ἀπά γαυλὸς, ---- βυσσὸς ἀπ βύσσος, --- ὅμως 

δηὰ ὁμῶς, ---- λαρὸς ἀπᾶ λάρος. ---- 566. αἶβο 5680]. ὁπ ΠυοΟΡΙ. (885. 

Ὁ. 16], γαμξροκτόνον ῥαίσοντα, πιὰ υ, 187, Ἑλλάδος καρατόμον. 

Ἧηε πιὰ οΘοποϊθάα ΟἿΓ ΘΧΔΠΡ]65. τ ἢ (μ6 ΦΟ]]ονγὶπρ ἔγαστηεπέ οἵ 

ἽΜεπαπάου :---- 
Πεσοιήκατ᾽ ἔργον οὐχ ἑπ αἴρων, νὴ Δία, 

Μᾶλλον δ᾽ ἑπαιρῶν' σαὐτὰ δ᾽ ὄντα γράμματα 

Τὴν προσαγόρευσιν οὐ σφόδρ᾽ εὔσηρμον ποιεῖ. 

61. ᾿Αρτιεσής.} 1. 6. ἡ ἄρτια καὶ ἀληθῆ λέγουσα, νεγαοΐοιιδ. 

63. Μετάλλασέν «έ μιν.) “πὰ αὐἀάνεΞ5εα ᾿ἷπι. ἰδίως κέχρηται τῇ 

λέξει" μεταλλῆσαι γάρ ἔστι τὸ ζητῆσαι ἀπὸ τῶν μετάλλων, νῦν δὲ 

ἐπ᾽ οὐδενὸς τοιούτου τέταχεν, ἀλλ᾽ ἀντὶ ποῦ ἐφθέγξατο καὶ προσεῖπεν 

αὐτὸν καὶ οἱονεὶ ἐφιλοφρονήσαπο. 5680]. --- ΤῊ] ΒΟἢ, Πουγανοσ, μη 

ἐμαὶ τσ οὐρα Ρογμαρ5 ἰο τϑδὰ μετάλλασσεν, ἴῃ {Π6 56π58 οὗ μεσώκισεν 

αὐτὸν, ἃ Βἰβ ἐγαπβ δέοι 15. πα ἐπέγιϊοκέ ἐδπ 7ζεπεπι ϑές. ΑΒ] νγατάς 

885 μετάλλαξεν, ἀπὲ οὔξοσνοβ, μεταλλάσσω ε5ὲ σοπιπιπέο, τετῦα οτπὶ 

αἰΐφμο σοπιπιμέο, τεβροηάεο. 

68. Θάλος ᾿Αλκαϊδᾶν.} ϑοίοπ 4} δια ΑἸοϊάα. ΑἸοτθουβ τῦᾶ8 ἐμα 
σταπαίμον οὗ Ηθγοῦ]εβ, Ὀοὶπσ ἐῃ6 ξαίμοσ οἵ Ατηρ έγγου. 

69. Πλεισσόμεροσον. 1.6. παρ᾽ ἣν πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων ἀθροίζον- 

σαι, ἐμγοησεα {εαΞέ. 

10. Χρηστήριον.] ΤΡγορλείϊε απο. Ἔτοτα {πὶβ τῦθ τηδῦ ἰμῆογ τμδὲ 

Ἰάτηυβ σϑοοϊνθα ᾿πβίαπ Υ ἐπα σἱδξ οὗ ἀἰνϊπαΐῖοα Ὀν δυσιγν : ἀπά τῇδέ, 

Βοη ἔμπα ΟἸγρῖο σαπηθ5 προσ ἔουπάεα Ὀν Ηδγου]εβ, 8 ττᾶβ θπάοιγεα 

στ ἐπα ῬουγοῚ οὗ ρσορμδβυῖπρ ὈΥ͂ τηθα 8 οἵ ξβδογιῆςθβι γε ἅτε ἰπη- 

ξοτιπθὰ ὈΥ {π6 ϑεμο αβέ, {πᾶῦ ἐΠ6 ΙΑμηϊδθ τοσα τνομὲ ἰο οαϑὲ [88 

ΒΕἰπβ οὗ [Π6 νἱοῦπηβ ἱπίο μ6 ἔγβ, οὐ [0 ἴθατ ἔμθτη, ἃπά δἔζεγ θχαταϊηὶηρ 

186 τϑηΐ, ἰο ἔογθίβὶ ἐπι ὰυουγα]θ ΟΣ ἀπέανοιγα!]θ τοβαϊς οὗ ἘΠ6 δηΐεσ- 

ῬΤΙΞα ἢ τυ ΒΙΟἢ ἔΠΟΥ σγογα οοπβυ]οα, 

τι. "Ορος γ᾽. ΤΠ σοπηπηοῦ τοδάϊπρ 15 ὄρος, τ ΒΙΟΝ 1 σΟΠΒΙ 6 50 ῈΓ 

οοστεοῖ; ἃπα ΜΒΊΟΘῊ 15 8150 βῃρροτίοα Ὀγ [Π8 5 ΘΒ ]1αβέ, ττῆο {8115 ἐσ ρ αΐμβ 
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[88 ῬαΒΒΔΡΈῈ : οἱ οἰκοῦντες ὑποκώτω ποῦ ὄρους τῆς Κυλλήνης. Ὅἴῆε πᾶ 
8͵βο ἴῃ Πουηοσ, 1]. ἢ. υ. 608, 

Οἱ δ᾽ ἔχον ᾿Αρκαδίην, ὑσὸ Κυλλήνης ὅρος αἰπύ. 

Ἐὸν [ἢ βᾶκο οὗ {ῃ6 πιοῖτθ βοιὴθ στραᾶ ὅροις, ΜΥ ὨΙΘῊ 15 ἔοιπα ἴῃ βονεγαὶ 

Μ55., ΒΓ 1 {π1πῈ 16 τηθοι Βούξεν (0 τοίαϊπ ὄρος, δῃα ΒΙΩρΡῪ (ο 8δἃ 

γ᾽» ὙΕΙΟῊ ΤΘΠΊΟΨ 68 ΘΥΘΙΥ ΟΡ]Θο θη. 

84. Στυμφαλίς.} "Ἤγουν ᾿Αρκαδική. Στύμφαλος γὰρ πόλις ᾿Αρ- 

καδίας. 5680]. 

- Μμετώπα.] Ῥίπάαν Ὀεὶπρ ἃ ΤΠΌδη, 6811 Τείορε δἰβ σταπά- 

ηιοίμεγ, Ὀδβοᾶιβα {Π6 πυταρῃ ΤΠΘΡ6, ἔγοπι ὑγμοτη Π8 ΟἷΕΥ νγᾶ8 πᾶπηθά, 

νγὰβ ἀδιρμΐον οἵ Μίοίορε ἃπὰ Αβορὺβ ἃ υἶγεγ οἵ Βωοίϊα. Μρίορβ νγὰβ 

ἀδυρμῦον οὗ Γα4οπ, ἃ τῖνοσ ἴῃ Ατοδαϊα, 

88. Αἰνέα.] ΖΈπεας, δοροτάϊηρ ο [86 ϑομο]Ἰαϑέ, τγᾶβ ἐμ6 χοροδιδώ - 

σκωώλος, ὙΠΟΠὶ ΡΊπάδτ, οη δοοοιηΐ ΟΕ ἐπ6 τυθακηθββ οὗ ΠΒ ΟΠ γοῖοθ, 

τγὰβ ΟὈ]Προα [0 ΘΠΊΡ]ΟΥ ἴο τϑοϊίθ μ18 Οἄδβ. 

91. Σκυτάλα.] ϑέαῇ. ὙΒ6π ἔπε 1, ἀοοάἀ τ: πποπίδπβ βεπὲ ἃ σϑπογαὶ 

ἡ ἃ ἀἰϊδίαπῦ Ἔχ ρβα! πο, ἘΠΟΥ ὑγογα ὑγομξ ἕο ῥσον]άθ μἷπὶ τ" ἃ ογ}π- 

ἀὐ108] βέα δ, 6 σοιπίουραγε οὗ ϑυ 1 ἢ μου Κορὲ Ἐμοιηβεῖνεβ, [1 πον 

ὙΥΙΒμοα ἴο ὑγδηϑιηϊῦ ΔΠΥ͂ ΟΥ̓ΟΙΒ [0 ὨΪπὶ, ἔΠ6Υ υυτᾶρὲ ἃ Ἰθδίμοσ ἰποπρ, 

ἴῃ ἃ ΒΡΙΓΔ] ἔογπι, τουπαά {ΠῸ βδῆϊ που δά ἴῃ ἐμεὶγ οὐῦπ ροββεββίοη, δπὰ 

ὉΒόγθοπ υγοίθ ἔμ ἀθβραίοῃ. ὙΠΘη ἀηγΟ]]64, ἔπ Ἰοέξεγβ ἀπά τγογάβ 

ὝΈΓΘ 850. ὈΓΌΚΕΠ, {παῤ 10 νγᾶβ ᾿τρ Οβ51: 0186 ἕο ἀβουριιοσ ἐμιθὶν τηθϑπΐπρ : 

Ῥυῦ θη τϑοεϊνθά Ὀγ {Π8Ὸ σθπογα!, πα τγαρὲ τουπᾶ Ηἷβ οὐαὶ οΟττο- 

ΒΡΟΠαΙηρ Βα, {Π6 νγογάβ θθοᾶτηθ ἃραὶπ ἸθρῚ}]6. ΤῊΪΒ ΓΤ ΠΠΟΓ οὗ 6ΟΓ- 

ΤΕΒΡΟΠΕΙΠρΡ τνᾶβ ποῦ ρΘΟΌ]1Σ [0 {Π6 ΤιΔοραφΙηοπίδηβΒ. ῬΙπάδσγ, ὈῪ οΔ]] πο 

μοαβ σκυτάλη Μουσῶν, μΟΓΘΡΥ ἱπεϊπηαίοβ ἐμὲ Ἦδ τγᾶβ ἔμ8 Ποσγαϊα ΩΣ 

ἘΠ6ῚΓ τνογ 8 [0 ΟΥ̓ 6Γ8. 

99. Οἴκοθεν οἴκαδ᾽. Τγοηι ἤοπιθ ἕο ἤοηιθ, ἱ. 6. ἔτοπι ἐγ Β8]05 

(θείηρ Βγ Πῖ5 πιοῦμογ ἃπ Ατοδαϊαπ.) ἴο ϑυγᾶοιβθ. 

102. Τῶνδ᾽ ἐκείνων “ε.] Ὃ ϑεὸς εἴθε παρέχοι σὴν μοῖραν σούτων, 

ἤγουν τῶν ᾿Αρκάδων, ἐκείνων τε, ἤγουν τῶν Συρακουσίων, κλυτὴν, πτου- 

σέστιν ἐπὶ πολλὰ; ἀκοὰς ἐρχομένην μετὰ δόξης. 8680]. 

ΒΕΨΕΝΤΗ ΟΓΥΜΡΙΟ ΟΡῈΕ. 

123. Ἔντεσιν αὐλῶν. ῬεΙΙρΡ ΒΥ ΑΒΕΙΟΔΠ]Υ ἔοσ αὐλοῖς. ΤῊΘ τγοτὰ ἔντεα. 

ΟὔὈβεσνο5 [Π8 ϑομο]Ἰαβὲ, ἰβ μθτο πϑοὰ σιαρὰ τὸ ἐντὸς ἔχειν τὴν φωνήν. 
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18. Ὑσ᾽ ἀμφοτέρων.) Ἐὸγ [με υϑ6 οὗ ὑπὸ ᾿πβίοδὰ οὗ μετὰ, 566 ΠΥ 

ποΐθ ου Ηετγοά. 1. 17. 

19. ᾿Εμξόλῳ.] ΤΕ δοαϑὲ οὗ Αβἰα Μίποτ, ορροβιξε ἕο ἈΒοάεββ, γὰπβ 

ἰηέο ἃ ροϊπέ, τυ βίοι, οα δοσουπὲ οὗ 1{5 ἔογπι, υγὰβ ἢγβὺ πατηθᾶ ἔμξολος, 

ἃπὰ δἴξεγιγαταβ τριήρης. ἘΒΟΔΕΒ 15 μδγα ΟἹ] σρίπολις νῆσος, ἕλε ἰδία 

4 ἐΐτεε οἰξῖε5, σι τι τοΐδγοποθ ἕο 15 ἀἸνΊβίοπ ἱπέο [86 τογγιτοσὶθβ οἵ 1,|π- 

ἄι.5, ΙΑ΄ γβιβ, ἀπ Οἀπιΐγιιβ, τυ ἢ αἰνίβίοπ ΗοτμΕΓ ἅ150 τπηθηίοηβ, Π. 11. 

Ὁ. 668 :-α 
Οὗ Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσμηθέντες, 

Λίνδον, Ιηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον. 

90. Ὑλασολέρου.} ΤΊΘΡΟΙοπιι8 τγᾶβ σταπάβοη οὗ Ψαρὶζεσ, θεὶπρ Ξὸπ 

οὗ Ηετγοιϊεβ πᾶ Αξέγάατηεθϊα, ἀδυρμζεν οἵ ΑΠιγπίογ, τῦῃοῸ 8150 ἰγδοθᾶ 

ἘΪ5 Ῥ ΠΘΘΙΟΡῪ 0 Ψυρ  οΓ. 

37. ᾿Αλχμήνας.} ΑΑϊοπιεπα νγὰβ {μ6 ἀδυρηίεν οὗ ἘΠθοΐσγοπ, Ὀγ Εἰ 

να Γι γβι]οθ, βἰβίεσ οσ ἀδυρμέο οὗ Ῥεῖορβ: Ζονπιμῖιβ τγὰβ ἃ 501 οὗ 

Ἐῃ8 βᾶτηβ Ε]βοΐγγομ, ὈΥ ΗΪ5 πιϊξίγεξβ ἤπάεα ἃ παῖϊνε οἵ ῬΗτγυρῖδ. 

53. Λερναίας ἀπ᾿ ἀκτᾶς.) Ετοπι Ζιεγπα᾿5 βἤοτε. στουτίστιν ἀπὸ 

τοῦ "Αργους. ἣ γὰρ Λέρνη κατὰ μέν τινᾶς κρήνη, κατὰ ὃδξ σινας λο- 

χιμῶδες χωρίον, ἐν ἢ μυθεύουσι καὶ τὴν ὕδραν καταδεδυκέναι" φασὶ καὶ 

τὴν ἄξυσσον κρήνην αὐτόθι εἶναι. ἕτεροι δὲ καὶ πόλιν φασίν. 5680]. 

83. Ἔργα δέ. ΤΗΘ ϑοβο ϊαβο οὔβεσνεβ ἐμαὶ (π6 ΗΠοάϊδη5 τγεσα 

ΒΌΘΝ Θχοθιεπὶ ξου]ρίοτβ, ἐμὰξ ΠΟΥ τηδάθ βίδξιιθβ τυ Βῖοἢ ἀρροᾶτθὰ ἴο 

᾿νε πὰ τῆουθ, ἀπα ἐμδὲ ἐμπου θουπά ἔμεῖα ὈῪ ἐμ ἔεξεξ ἃ5 1 ἔμπθῪ τσετες 

δἴγαια 1εβὲ ἐμ 6Υ βου] ββοᾶρβ. 

81. ᾿Εστεφανώσατο.) Ηετα [Ό]]οτῦβ 8π Θπιιπηθγϑίϊοη οὗ ἐπι6 σϑτηθβ ἴῃ 
ὙΓΈΙΟΝΒ Πίάσοτγαβ μ84 θβθαπ σΟΠαΊΘΓΟοσ. [π᾿ δοάεβ, ἐπ Τ]Θρο]επμθῖα, 

ῬΉΘΓΕ [Π6 ῬΓΪΖΘ τγᾶβ ἃ σϑιϊαπα οὗ ρορίαγ: ἔμ ᾿βεμπηῖϊαη ἀπά Νεπιθᾶπ 

ΘΆΓη65, [Π6 ὈΓΙΖΕῈ8 Ὀδὶησ, [ῸΓ {Π6 ζΌΓΙΠΘΓ, ἃ τυυθαίῃ οὗ ρὶπθ, ἔοσ ἔΠ6 Ἰαϊέεσγ, 

ἃ ἙΠΒδρῖοῦ οὗ τυ]]Ἱὰ βᾶτβίευ. [π Αἰτῖςα, [Π8 σᾶπιεβ τγοσθ, [μ6 Ῥαπδίμεμθα, 

τ Ηεγδο]οὶα, ἐμ Ε]θιβὶ πα, ἀπά (π6 Ῥαπμβὶ]οπῖα : δὲ Ατσροςξ, [6 Ηε- 

τ οΥ Ἠεοδίοτηθεθα ; [ἢ Ὀγῖζθ, ἃ Ὀγᾶββ ὈΌΟΚΙΟΓ ἀπά τυτθϑῖῃ οὗ ταυτί] : 

Βεποθ ῬΙπάδγ βαγβ, ἐΐθ ὅγαβ5 αὐ Αγφος ἀαβ ἔποιστα Τ]Θρο επιι8. [π 

᾿Ατοδάϊα, ἔμ Ὀσὶποῖραὶ σϑπι88 ὑγοτθ ἐπ Πγοῦθα, οοπβθογαΐθα ἴο Γι γοῦθδῃ 

Φυρίϊζετ, ἴπ συ ΒΊΟΒ π6 ὈΥΖα τὰ ἃ Ὀγᾶζθῃ γᾶ58 : δὲ ΤΉΘΡεβ, [Π6 [ο]δοῖα 

οΥΓ Ηογϑο]εῖβ, ἔπε ργῖζε θεΐπῃρ ἃ Ὀγαββ ἐγὶροά. ὙΠΕΓα ὑγεσα Οἵ ῈΓ σϑτηεβ 

ςεἰεθγαϊεά ἐπ (μ6 αἰβδγεπί Βωοίϊαπ ἔονγηβ, 85 [μ6 Ἑτοΐα δὲ Τβεβρῖὶδ, 

ἔμο ἘΠΘα μοσία δὲ Ῥ]αΐθοθ, ἔμ Τγορμοπία δὲ 1,θδάοὶα, ἀπά {με Ατ- 

ῬΒαταῖα δὲ Οτορὰβ : δὲ Ῥ}ῖ]θπα 'π Αομαῖα, ἔμπα Τμθοχεβηῖᾷ ἀπ Ηδγιηθᾶ, 
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ἴῃ ὙΓΒΙΘΒ. {Ππ|6 Ῥυἶσθ τγὰβ ἃ σηδηξῖο - ἴῃ Αρῖπα, ἐμ6 Ζδροῖα, οὗ τ ἢ 
Ἐμ6 Ῥγῖζα υγὰβ ἃ βου δῦ. [πη ΔΙορατα, ἰδ τῦᾶβ ἐμ δαβέοτα το 1πβοσῖθα 
116 ΦΟΠΕΙΘΓΟΓ 8 ΠΔΠῚΘ ΟΠ. ἃ Ρ1]18Γ ; 1ξ ἴς ἐμοσθέοσο βαϊὰ οὗ ιάρόσαβ, ἐμας 
ἔπ  ῆεσαγα πο οὐἦιεγ παηιθ ἐϊιαπ ἠΐς ἀοε5 ἐδ ξἔογιο »ιϊαν ϑεατ. 

87. ᾿Αταξυρίου.] «Αἐανγτγίοη, ἃ ταοχπίαϊπ ἴα ΒΒΟΔ69, ὍΡΟΏ τ] ἢ 
ἴμεσθ τγᾶβ ἃ ἴθπηρ]ο οὗ 7 αρϊίον. 

98. Καλλιώνακτος.) (Οαἰϊίαπιας νγᾶ8 πὶ ἩΠαϑέγιοιιβ ἀποοβέοῦ οὗ Π)]α-: 
ΒοτᾶΒ. γαΐξίαα νγᾶβ [Π6 πᾶπηθ οὗ ἃ ἐγὶδε ἱπ ΒΒοάθα, 80 θβ]δα ἔτοπι 
916 οὗ ΠΙαρογαβ᾽ ἃποδβίουϑ. 

ΕἸΟΗΤΗ͂ ΟΥΤΥΜΡΙΟ ΟΡῈΕ. 

10. Ζηνὶ γενεθλίῳ.} 1. 6. τῷ πῆς γεννήσεως αἰτίῳ, οΥ τῷ ἐφόρῳ τῆς 
ψεννήσεως. ῬΙΠαῈΓ 5ᾶγ5 Ὁμαῦ 7υγέμγια, σαῦα ἔδιοηι ἐο παέαϊ «Ζ7ονο ὃν ἰοῖ; 
ΟΥν ἴῃ ΟΥ̓ΒΕΡ σγογάβ, ἐπὰὲ Ὁμον τοῖα θονπ ππᾶογ [ῃ6 Ἰηῆποποα οὗ ἐμ6 φοπ- 
5:6] οη οὔ Φυρίζοτ, θδοάσβθ, ὈΥ {πὸ ραυθϊουαν ἕανουν οὗ ἐμαΐ δοά, 
ὈΟΙᾺ Ῥτούπετβ πϑὰ φοπαιθσθά τγΒῖ]6 γοιαρ, [μ6 ὁπ δὲ ΟἸγταρὶα, ἐμ 
Οὗμου δὲ Νειηθᾶ. 

950. Δολιχήρετμον.} 1. 6. σὴν μακραῖς κώπαις χρωμένην, τουτέστι 
τὴν ναυτικὴν, τιδίηρ ἴοηφ οατ8, δβιϊοα ἑη παυαῖ αβαϊγϑ. 

33. Ὅ τι γὰρ πολύ. ΤΟ μοϑὲ μϑγβ δ|Ππε5 ἐο ἐπ6 νᾶγίουβ Θοποθγηθ 
ὙΠΟ ἅτ ἀβιιΔ}]}ν ΒΘ 0164 ἃπηοηρ παύῖνεβ οὗ ἀἰβογθπέ δοιπέγίεβ δὲ ἃ δτεδὲ 
ΘΙΠΡΟΓΙ, ΒΟἢ 85 ΖῦρΊηἃ τγᾶϑ. 

850. ᾿᾽Εξ Αἰακοῦ. Αγέον ΖΞαοι5. ῬΒΟοι5 τγᾶβ Ἐμ6 βοὴ οὗ Ζθδους 
πὰ {86 Νεγοιὰ Ῥβαπιαῖῃθ, Ηδ τγᾶϑβ 5]αἱπ ὃν Ῥεϊθυβ πὰ Τεϊατηοη, τῆ 
Ἐμογθαροη ἢρα : {Π6 ἔουτπον ἐο ῬΒεΗϊα ἱπ ὙΒόββαὶν, ἐῃ6 Ἰαύξοσ ἕο 8414- 
τηῖβ, Αὔδν (Π6 ἀθαίῃ οἵ Ζέδουθ, Ζρὶπα ΤοπλδΙ ρα τνϊτμοὰῦ ἃ Κίπρ, 
ἔπ {86 τιθδπ ἔϊπιθ, Τυίβοοπ Πανὶπρ' οΟἸ]δοξθα ἃ παπῖβοι οὗ ΑὙξίνεβ, Θὰ Πη6 
πα εβίδ ὈΠ]5 64 ΕἸ πη5618 πὶ ἐμαὲ ἰβὶαπᾶ. ΤῊΘ Αὐρῖνεβ θεϊηρ οὗ ἐπα 
Τοτῖς τᾶθθ, νγ8 818 Πδγβ (014 ἐμαῦ ἐμ ἰβ]απι νγαβ Βονθγποα δἔξον δου 
Ὀγ ἃ Βογίψη ρβορίβ. 

55. Στέφανον. ΜΕίΑΡΒΟΥ ΟΠ] ἴον τεῖχος, περίβολος, περιτείχισμα, 
τυαϊϊ, γαηιρατέ. 

58. Πεπρωμένον.) Νερίαπε ἀπᾶ Αρο]ο μδὰ τϑοοϊνοᾷ 7ονεῖβ δοτη- 
τηϑτιάβ 0 Ὀ.]]}1 ἃ τν8}} τοιπά ΠΙαπὶ : θὰξ ἃ5 ἰξ τυᾶβ αδεέϊποα ἔδαξ Ἐῃ6 
οἷδγ 5μου]α [8}} ἃ Ῥγδὺ ἴο ἐπ ἤδπιθβ, ἴῃ οτᾶθγ ποῖ ἕο ΘΟΙΩΡΙΌΓΙἾβΘ. ὑπὸ 
αἰ ΙΥ οὗ ἐμεῖς ἀἰνίπο πϑέαγθ, ΤΆΘΥ ἸΟΟΙ ἃΙοπρ' υνῖτμ Ἐμθπὶ Ζδους, ἔμπας 

“αν σι-“--»Ὄὕ«“ οἱ ---- 
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με ἕοτσα τυϊσηξ Ὀδοομηθ Ῥγοσπδ]8 ΤὩτουσ ἐπα ρατῦ 0} Ὀν Βυτηδπ 

ἢι4π65. 

357. Τλαυκοί.] Ηδκτγα πο ἴογ φοξερόφθαλμοι, φοξεροί. -- 

45. Ἅμα πρώτοις. 1.6. ἅμα τοῖς πρώτοις σοῖς ἀπογόνοις ἀρχὴν λή- 

Ψέετα, τοῦ ἁλίσκεσθαι, καὶ τοῖς ἀπὸ σοῦ τετάρτοις ἁλώσεται. ΒΥ ἔδ6 

ἤγϑέ σοπουδίϊοπ, Πθ ον] ΘΠΕΪΎ τηϑᾶπβ ῬεΪθιβ ἀπα Τα πιο, τ᾽ ΠῸ αϑβιξίθα 

Ηεγοῦ]εβ 'π Ῥυπίβῃϊησ ἔμπα ἔγαυάυ]θπε Ἰπσταύτααα οἵ Γιδοτπθάομ : ΒΥ 
δε ἐουτίῃ, ΝΝϑορίοίθσαιβ, αἶξο οα]]6 4 Ῥ στα, στθαῦ- σταπάξοῃ οὗ ζ ας, 

ὙΓΒΟ τηιϑὲ ἔμ5 Ὀ6 τοοκοποθά ἐμ8 ἔγβέ 1πὶ [Π6 561168. 

66. Τριαχκοστάν.)] Ηαυϊπῃ φαϊπεα ἐΐε ἐἠιγεϊεξί, υἱοίοτγψ. Ὑῇα ἅτε 

ποῦ ἴο ὑπἀετβέδπα ἐμπαῦ ΑἸοϊπιθάοπη μα Βϊπιβοὶ τσοι ἘΒΙτΕΥ νυἱἹοτοσίεβ, 

Ῥυξ ἐπαξ μ6 τρᾶβ ἔμ ἐμι γε θί οὗ {μοβ6 ἐγαϊποά Ὀν ΜΠ]6βῖαβ, τυθο Βαὰ 

βαϊπεαᾶ {π6 νἱοΐοτυ, ἃπα ἔμ σοπέοστε ΒΟΠΟῚΓ ὁπ {ΠΕΡ τηδϑέεγ. 

75. Βλεψιάδαις. ΤΈΘ ΔΙερδίααι πσοτὰ ἃ ἰτῖθα ἴῃ ΖΕ σῖπα, 50 ςα]εὰ 
ἔχοι ΒΙερβίαεβ, ὁπ οὗ ΑἸἹοϊπιθάοπ᾿β ἀποθβίουβ. 

81. Ἰφίων.} ΤῊ ΟΠ] αξὲ Ξανβ ἐπαΐ, δοοογάϊπρ' ἐο Ξοτη6, Ζρλΐοπ υγαβ 
Ἐμ6 ξαέμοσ, δπὰ (Οαἰϊπιαοίβ τμ6 ὑποὶθ οὗ ΑἸεϊπιράομ, Ὀοΐῃ οὗ τ βοτα 

8.6 ΞΌΡΡοΞβα (ο θὲ ἀεφαᾶ δ [16 ἐϊπι8 οὗ {Π15 νἱοΐοσγ. Α]οϊπιθάομ᾽ 

σταπαξδεμογ τγᾶϑ γεῦ ΠνῚην,, ἃ8 στα ἢπά, υ. 70, 

ΝΙΝΤΗ ΟΓΥΜΡΙΟ ΟΌΕ. .. 

1. ᾿Αρχιλόχου. ΤῈ 15 ποῦ εἶδαν τυ βεῖμοσ ἔμ Ασομ] μὰ ποτα τπϑη- 
Ἑοποα τγᾶβ ἔπ τθπουσπθα Ἱγτῖς ροδῦ, ΟΥ ἃποίῖμεσ οὗ ἔπ βᾶπι|6 πϑτη8 - Ὀμξ 

δ ἀρρβᾶτβ ἔγοτα ἴπθ β΄ μο]αβῦ, {πᾶξ, ΠΌΘΟΥ ΕΓ ΒΘ τῦᾶβ, Π6 μαὰ τυτϊ ξέρη ἃ 

Βγπιπ ἴο Ηετου]εβ, [με ἔτει τγοταβ οὗ νυ εἰοῖ, Ὦ Καλλίνικε χαῖρε, γγετε 

Ββοιυτοα ἔθτϑο ἐἰπιθβ θεΐοτγα βδοῖ νἱοΐοτ αὖ {ΠῸ σΆπηββ, 

12. πυθώναδ᾽.] 70 Ῥυέμπο αἴΞοὸ ουρμε ἐμε βμαΐε ἕο ρῸ ; Ῥυέῃο αἰξο 

ουρμξ ἴο Ὀ6 βιπο, Ὀεῦδυβα ἔμποτα ἙΡΒαγπιοβέιβ μαὰ ςοηααδγοα δὲ [Π6 

Ὁ γει θέ σεἰο τίου οἵ [Π6 Ῥυτδτι σαπηθ5. 

80. Ἣρακλέης.} ετοιιῖες Βανὶηρ 5]αϊπ ἃ οογέαϊπ Τ δἰ πῖδη, οᾶτηδ 
ἴο ῬΥ]οβ, ΒΥ οσάθσγ οἵ Αρο]ο, ἔο θ6 ρυτιβοα Ὁ Νδίθυβ. Οπ Νεῖθῃβ 

τοξυβίπρ {815 ἕδνοισ, μ6 ΠΕΤῸ τγᾶσθα τνᾶγ ὁπ Ηἰπὶ ἀπά 18 ἔδίμεν Νερ- 

ἔμπα, Ὁ σᾶπι8 ἴο ἢῖ5 ἀββιβίαπεβ, Ηθγοι]εβ μαυὶηρ οι ἃ οογίαϊπ οο- 

οαξίο ΘῸΠ6 ἴο σοπϑαϊξ {Π6 οτγδοὶα οὗ Περὶ, ἐμ Ῥγυέβοπεϑβ ἀπβυγογθά 

ἴῃμαῦ ΑΡΟ]]Ο τγᾶβ ρξεπέ, πὰ ἐμαὲ ἐμπογθΐοσα 586 Ἷου]ά βῖγβ πὸ ΤρρὶΥ ; 

τρβαγεαροπ [μ6 ΠδγΟ βεϊζε ἐπ ἀἰνιπὶπρ ἐγροᾶ, δπὰ αἰίδοκβᾶ ἐμ ροά 

ἘΪΠΙΒ6] ἃ, Ῥ]αΐο τῦὰβ εποουπίεγοα ὈΥ Ηβγοι]εβ τγμαπ μα δἰϊειηρίεα ἕο 
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Βιπάογ ᾿ἰπὶ ἔγοπα ΒΥ πρΊπο᾽ ἀυγᾶυ (Θ ΘΒ ἔγοπι {Π6 ᾿πίεγ πὶ ΓΘρΊΟΠ8, ἴπὶ 

ΟὔὈράϊθποα ἴο {Π6 σοτητπδπᾶ οὗ ΕΓ βίΠΕ 8. 

41. Πρωσογενείας.] «Ὀτοίοσεποΐα᾽ 5 ἐοιση, ἐπᾶξ 18, Ορυβ ἴπ Τμοοτίβ, 

ὙΠ] ἢ ἀογινϑα 105 πᾶπηθ ἔγομι ΟΡριι8, Ξοη οὗ  υρίξοῦ ἃπα Ῥτγοίζορϑῃβὶδ. 

42. Αἴσᾳ.] 1. 6. τῇ προσσάξει, τῇ βουλῇ, δεἠιεδέ, σοτιπιαπά. 

46. Λαοί.} ΤΟ ροβὲ ᾿ιϑγθ 811}.468 ἴο {Π6 δἰ πιο] οσῪ οὗ {π6 ττοσὰ λαὸς, 

»Ῥεορῖθ, 8ἃ5 σοτηΐπρ' ἔτοπιὶ λᾶς, ϑέοπθ, ἴῃ 8]}βῖοπ [0 {Π6 πηθ8π5 ΒΥ τ ΒΙΟΒ 

Του δ] ἃπὰᾷ Ῥυττμᾶ τγετα 58] ἐο πᾶνε ρβθορ] θα π8 τγου]ὰ δἴξογ [πῃ 6 

ἄεἸυσο. 

4Π, Οἶμον.] 1πβίοδα οὗ οἶμον, 5οπη6 τϑϑᾶ οὖρον, Ὀδοδιι88 ῬΙΠάΔΓ εἶβε- 

ὙΓΏΘΓΟ υ565 [Π6 ἜΧρτθββίοη οὖρον ὑμένων" ὈῈ 1 οοπβι ον (8 οουτθούϊοη αυϊία 

ουΐ οὗ ρίαοε. Μοτγθογθι, 1 πῃ οὗ ορὶπίομ ἐμδῦ {π6 τγογάβ οἴμον, αἴνει» 

οἶνον, ὕμνων, ἃ16 ὮΘΓΘ ΡΌΓΡΟΒΘΟΙΥ ἱπίτοαυοεα, πα ὑπδῦ {πον ἴογπι ἃ βογῦ 

ΟΥἨ ῬΡΔΙΟΠΟΙηΔ5]8, ΒΟ 88 ἴΠ6 ἃποϊθηῦ ροθίβ, 8πα ββρεοὶϑ}ν ἔμθ ΗΠ ΘΓ 

Οὗ Ρορίτυ, ἔγθαιθΕΪΥ ἀ86, θα οἵ ὙὙΒΙΟΒ {πὸ Ὀεδυΐν ἃπὰ ἔογοβ τηλιϑὲ 

θὲ ἰπ ἃ στοῦ τηθᾶβιιτα ἰοϑῇ (0 ἔμοβε ὙΠῸ πᾶνγβ ἀδθραγίθα ἔγομη ἐπε ἐγ8 
Ῥτγοπαποιϊδίϊοη οὗ ἔμ6 Ιδηρίιαρα 811} τεζαϊποὰ Ὀγ {86 ατθθκβ. Ὗὔ7ε πὰ 

ξογ ᾿πβίδποθ ἰη Ηοπ. 1], ἱ. υ. 974. σπίθεσθε, ἐπεὶ πείθεσθαι. 406. ὑσέδ- 

δεισαν, οὐδέ τ᾽ ἔδησαν. 488. ἱστία στείλαντο. 11. υ. 88. σὺ σῇσιν. 158. 

ἴχεν οἴκαδε. 858. ἐναίσιμα σήματα. ἼΟΤ. ἄρα ἀρείων ἥρως ἀρήϊος. 844., 

ἹΠείροος ἥρως. 1]. υ, 74. ναίοιπε" νεέσθων. 294., εἶδος ἰδόντες. 406. ἦσο 

ἰοῦσα. ἷν. υ. 98. ἥρει. Ἥρη. 40. κεν καί, 48. ἐδεύετο δαιπσός. 68. 

σοὶ μὲν ἐγὼ, σὺ δ᾽ ἐμοί. 141. μιήνῃ Μηονίς. 146. μιάνθην αἵματι μη- 

ροί. 881. παραίσια σήματα. νγ.υ. 486. κατακτάμεναι μενεαίνων. 

684. Πριαμίδη, μὴ δή με. 1734. τῶν ἤτοι ἴσυς ἄφθισος. νἱ. υ. 100. 

ἔμμεναι. μαίνεται, μένος. Υἱὶ. υ. 82, συλήσας οἴσω. Χ. υ. 416. εἴ- 

ρεαι, ἥρως. χνὶ. υ. 80. ὑπὲρ αἶσαν ἦσαν. Χνὶ!. υ. 41. δηρὸν ἀπεί- 

ρητος πόνος, οὐδέ τ᾽ ἀδήριτοςς. Οἀγξδ. χὶν. ὕ. 140, εἴ κεν ἵκωμαι 

οἶκον. χνὶ. υ. 470. δέ τοι σόγε οἶδα" «τὸ γὰρ ἴδον. ἤδη, ἰδόμην. 

χΥ]. τ. 18]. σύας σιάλους. 96ὅ. ῥεῖα δ᾽ ἀρίγνωτ᾽. χν}], συ. 56. 

ἐπ’ Ἴρῳ ἦρα. 3388. ἀλύεις, ἀλήτην. χίὶχ. υ. 886. κατὰ οἶκον ἐείκοσι. 

χα. τ. 7. καὶ οἶκον ἱκάνεται. χχὶν. υ. 407, ἤδη οἶδε. 405. Εὐσείθει 

πείθονσ, ἙχτρΡ. Ττοδά, υ. 482. ἐγημάμην, ἐγεινάμην. Ἐ]εοίΓ. 

1175. ἄσποιν᾽ ἐμῶν πημάτων. ϑΌΡΠΟΟΙ. ΕἸθοίτ. υ. 164. τὸν ἀνήνυ- 

σὸν οἶπσον. Ατἰϑίορῃ. ἤδη. υ. 982, οὐ Χῖος, ἀλλὰ Κεῖος. ε τηϑῪ 

δἀά 150 {πὸ [Ὁ] Ωρ γ γβῈβ οὗ ἐῃ6 ὑνγθπίν -πὶπίμ Ἐρίρτατα οἵ ( 8}}1- 

ΤΩΔΟΒᾺΒ :---- 

Λυσανίη, σὺ δὲ ναΐίχι καλὸς καλός" ἀλλὰ πρὶν εἰπεῖν 

Τόδε σαφῶς, ἠχὼ φησί τις" “ἼΑλλος ἔχει." 
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56. Κορᾶν καὶ φερτάτων Κρονιδᾶν.} ΤΗΘ ῥΙυτᾺ] 15 πιβοᾶ Βεγα ὑγμθτα 
τῦρ 5ῃου]ὰ ταΐμοῦ μάνα εχρεοΐεὰ [Π6 βἰησυϊαν κόρης, 1. 6. Ττοίοσεπεῖα, 

δηθὰ φερτάτον Κρονίδου, 1. 6. ιιρίέεγ. ῬΊπάατ 64}18 Ῥτγοίορεπεία ᾽Ἰα- 

πετιονίδος φύτλας, Ὀδοδιιβ 586 νγᾶβ ἀββοθῃάθα ἔγομα Ἰδρεΐῃβ, {σου 

Ῥχοπιθίμθιβ πὰ Πεμποδ] θη. 

πὸ. Αἰγίνας.} “ΖΕ σῖπα, ἀλυρμέετ οὗἨ [π6 τῖνεγ ἀβξορὰβ 'ἴπ Βαοίϊα, 

τηοΐμον οὗ Ζύδοιιξ, ὈῪ Τυρῖξοσ, ἀπά οὗ Ζοπαέϊι5, ὈγῚ “4οέον τμ6 ΤΠ εββᾶ- 

"Δ. Ραΐγοοϊιι5 τγὰβ ἴῃ6 βοὴ οἵ δίεπωξιβ ἀπα ΞΈΠΈπε]6. 

71. Τεύθραντος πεδίον.] 1. ε. Μγεῖα. ὙΠῸ ατρεῖβ, ᾿π ἐμοὶ τ τὰν ἴο 
ἼτοΥ, Βανῖηρ Ἰαπάοα μετα ἂπὰ ἐγβαίθα {πὸ σοιπέγυ 1 ἃ ΒΟϑ1116 ΠΊΔΏΠΕΓ, 

ΤεΙορμυβ, ἃ ἀδβοεπάδπέ οὗ Τευΐηγαβ, ὑγῆ0 τγᾶβ {με Κίηρ, ἃπα ἔτ Πα ]Ὺ 

το Ῥτίαπη, αἰέδοκοά ἔμεπὶ τι Βογοὶο υδ]οῦσ, ἀπά ΟὈ]σοὰ {ματα ἴο 

ΤΕΕΓΕ. 

84. Λαμπρομάχονυ.] Πιαπιρτοπιαοῆτι5 γγ85 ἃ τεϊδέϊοη οὗ ἙΡ μβαγτποβέιι8. 

105. Περαΐπεραι.} 1, 6. πρωακτικώτεραι, ἀνυστικώτεραι, εὐοδώτεραι; 

δ ὧν τις δύναται περαιῶσαι, πιοτε ἐσρεαϊέζοιι5, εαϑῃ. 

119. Αἰάντσεόν γ᾽.] [π᾿ τᾶν ΜΙ585. πα βἀϊεοηβ τγ πᾶ Αἰάντειόν 

γε δαιτὶ ὅς τ᾽ Ιλιάδα" Ῥαξ 85 ἐμὶ5 15 ἱποοπβίβέεπε τὰ τπ6 τηθέτε, 

οὐἰτἰο5 πᾶνθ μδα τβοοιγβα ἰο γᾶγΊοι5 οπποπδέϊοηβ. ΒΟΘΚῊ βαϊἐβ Αἰώνσεόν 
α᾽ ἐν δαίφ᾽ ὃς ᾿Ιλιάδα, δἀπὰ ΤΕΪΡτβο Αἰώντεόν τ᾽ ἐν δαιτὶ ὃς Οἰλιάδα, 

τὶ πειέμον οὗ ΥΒΙΟἢ ἂπὶ 1 δἰξοσθίμοσ ξαίιβῆθά. ὅϑοιηθ ΔΙ55, τγαῃξ 

[86 ὅς, τ ΒΙΟΒ 1 ἀπὲ 50 ἔδσ ἔτοτι φοπβιἀθσὶπρ 85 ᾿πά]βρθηβαῦϊθ, δὲ [86 

Ῥᾶββᾶσθ ἃρρεᾶτβ ἴ0 τὴ8 ἴο θ6 τηοτα 'π ΘΟΠΙΌΓΙΩΙΥ ΙΓ {ΠπΠ6 σϑηΐαβ οὗ 

Ἱγτῖς ροοίσυ νιμουξ ᾿ξ. ΟἸπϊξππρ ὅς, ἐμεγεῖοσθ, 1 }]8ςε ἃ Βὶρἢ βέορ 

Δἴϊευ ἀλκὰν, δἀπᾷ τυτϊίθ τ᾽ Οἰλιάώδα, τὶς ἢ, 1 μάνα πὸ ἀουδέ, 18 π6 

τὰ τεδάϊηρ. Τὴ ἴὍττη Οἰλιάδα, ἱπείθαά οἵ ᾿1λιάδα, ταϊρῃξ νεῖν πᾶ- 
ἔυΓΑΠΥ Πᾶνε βίγεη σἶβε ἴο ὅς. ΒΥ τεΐαϊπίηρ σ᾿, τε ἃυοϊα (μ6 Εἰδίμ. 

ΤΕΝΤΗ ΟΓΥΜΡΙΟ ΟΡῈΕ. 

ΛΟΚΡΩ ἘΠΙΖΕΦΥΡΙ Ω.1 «“π  Ἐρϊξερλυγίαπ ΠΖοοτίαπ ; τδαὲ 

15, ὈεΙοπρίηρ ἰο ἔπε Θο]οπυ ὙΒΙ ἢ τμ6 ΟΖΟ] απ 1 Θογαπβ τουπάδα ἰπ 

Μάαρμπα τοῖα, πεᾶγ ἴῃ Ῥτοιποπίοσυ οἵ Ζβργγίυπα, τβεῆοα ΠΟΥ͂ 

ἀεγινθα ἐποὶγ πᾶπηθ οὗ ᾿Επιζεφύριοι. Ετοπα [μ8 ἕθποι οὗ [π8 ροϑῖα, ἰδ 

ΙΩΔΥ 6 ἰπίδγγεα ἐπαῦ 16 τῦᾶβ υυγιξίεπ Ἱπηπηθα δέου δἴζοσ ΤΠ6 ν]ἹοίογΥ οὗ 

᾿Αρεβιάδτηιβ δ ΟἸγ πρὶ, τ! {Π6 Ἱπίθπεοι οὗὨἉ δἴξοαγυγαγάβ σοιηροβὶηρ' 

ὉΠ6 ΟὗὨ στεδίει ἰθπρίῃ, ΤῊ1Β 5118}} Οάθ, ἐμετεΐοτθ, τηυξί 6 οοπβίἀογρά 
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85 ἃ ῥσευάδ ἕο ἔμ8 ὁπ8 {μὰ {Ό]Π]ονγβ, ἴπ [Π6 Θοταπηθποθπιθηῦ Οἱ τυ μἰςἢ, 

ΔΙ] βίοι 15 τα ΒΕ τηδάθ ἕο {πὸ Ῥσοπηῖβα ΒοΓα σίνεη, {πὸ ξα] Β] πιοπε 

οὗ ψἈΪΟΒ. Βανίηρ θεαπ ἀεϊαγεα, ἐπα ροεῖ ἱπειϊπιαῖεβ Β15 τϑβοϊ ξϊομ ἴο 
ΤΏΔΚ6 ἃιηθπάβ ὈΥ̓͂ ἃ τπογὰ εἰδθογαΐε δοιπροβιείοη. Βεΐοσα ΒΟΟΚἢΠ 5 

εὐἀϊεῖομ, {πὶ Οάδ τνᾶβ ρ]δοθα δέζεγ {π8 [Ὁ]]ουνΊηρ. 

8. Τὰ μέν.] Ετοπα {86 ρυποξαδίϊοπ Βοτα ἱπέγοάποοα, ἔπ6 σοπβέγιοεϊοπ. 

8η8 τηθαπίηρ᾽ τυ ΒΙΟΝ 1 σῖγα [0 ἐμ6 ρᾶβξαρβ .0}}} θ6 γβδ]γ μογεθὶνθα : ἴσθε 

γῦν, ὦ παῖ ᾿Αρχεστράτον, ἃ ἡ ἡμεσέρα γλῶσσα σποιμωνεῖ, ---- πᾶ 

τρδὲ ἅτε [8656 --- κελαδήσω ἐπὶ στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας κόσμον ἧδυ- 

μελῇ ἕνεκα πυγμαχίας. ΤΒΘ τεδάογ υν}}} οὔξεγνα ἐμὲ 1 ἰδ κα σποιρραίνειν 

ἐδέλει ἴπ ἃ ζαξαγο βθῆβθ, 8ἃπ 1ἀϊοπὶ τυ μῖ ἢ 1 Ππᾶγα 1]υβέγαΐοα δὲ οοπ- 

5᾽ ἀογδ Ὁ ]6Ὲ Ἰεπσίῃ, Ηεγοά. νυν. 104. Ὑπὸ ροεῦ Ἐμογείοσα Ῥγοιηΐβεβ ἴῸ 

οοἸεθγδία [88 νἱοίογυ οὗ Ασοβιάατηιβ τῆοτο ἔν αὖ ΞοΙη8 δαξασα ἔϊππηθ. 

1π σομ τ πη εΥ τυ! 1815 ντονν, [Π6 Ῥάβξασα τηδύ Ὀ6 Γαπαεγοα ἃ5 ξ0]]ονν8: 

ἄποισ θνεπ ποῖῦ, “ἀφεβίααπιιξ, 5οὸπ ΟΓΚΓ Ατγολϊεδίταξιιβ, τυλαὲ πὶ ἐοτισια 

τοἱἱ! οεἰοῦταΐε (απαᾶ οπῖψ ὃψ φοα᾿5 Καυοῦτν ἄθε5 α πιαπ αὐδέϊπσιδἢ, Πεῖπι-- 

51 ὃψ σεπῖμδ5,), ἐπαὲ {1 ιυἱϊ! εἴπ, ἕο. ΤῈ τνογὰβ ἱποϊυάθα τυλμίη 

ῬΑΓΘΩΓΉ6568 ἅΓα 0 θ6 ὑπαογβέοοα 85 τεξδσσϊηρ (0 ΡΊΠα ΑΓ Εἰπιβε]ξ, 

ἘΜΕΥΕΝΤΗ ΟΓΥΜΡΙῚΟ ΟΡῈΕ. 

9. ᾽᾿Ἐσιμομῷάν.) ΤᾺ ττοτά 15 ἐοὸ θ6 ακεπ τ ἀνδρῶν. Οοοά 

ΜΒ55, Βαᾶνε ἐπιμομᾷφὰν σόκος θνατῶν, ΒοποΟ Ηδσιπᾶπη 15 ἱπάπςεά ἰο 

τεδῆ σόχος ὀνάτωρ, ΜἘΪΟΝ 1 40 ποῦ τη ἢ ἀρρτουβ. 

15. Κύκνεια. Ογοπαβ, ξοπ οὗ Μίαγξ, ἱππαθιίεα ἃ βέγαιδ 'π ΤΠ θββαὶν, 

ἩΉΟΓα. Ἠθ 5]6 Ὁ} 8}1} γγβο ραββθά, 1π οσάβγ ἴο δγοοῖ ἃ ἔξιῃρ]β ἴο Ἠ15 ΓΔ ΕΒΓ 

τ ἘΠΕΙΓ 5Κ0}15, Ηργοῦϊοε Βανίηρ σοππθ ἐπαὲ τῦᾶγ, νγὰβ δἰξδοκοή, 

πὰ ἃ οοηϑιοξς μανὶπρ οπβυθά, ἴῃ ΒΟ Ματβ δββιβίθα ἘῚβ 50η, υγᾶβ 

Ῥυΐ ἰο ἢϊρμέ: θυξ Πανὶπρ αἴξεγτσαγάβ ἔου πα Οὐ πιβ ἃ]οπθ, μα ονεγ- 

οᾶπηθ6 ἃπᾶ 5]6νν ἷπ. ΒΥ {Π18 8] βῖοπ, ῬΊπάδυ ΘΟΠπ50165 Αρϑβιἀδτπὰβ 

ἔοτ Ὀεϊηρ' τγογβίεα δὲ {ῃ6 θερίππὶπο οὗ ἐπ εοπέεβε, 6}}} μ6 τεοεϊνεᾶ 

ἔγΒΉ 5ίγθηρίῃ πὰ βρί για ἔτοπι ἴΠ6 ϑποουσγδσοιπθπίβ οὗ 1185, Ἠϊ5 

ἀλείπτης, αποϊπέετ, τμαΐ 15, ΗΪ8Β ἱπβίΓΏΟΙΟΥ ἴῃ ΟΎΤΩΠΑΒΕ65, ἴθ τυ ΠΌΤΩ 

188 ροοῖ Ὄχμογίβ Ηἷπὶ ο θ6 ἐμαπκῆι, ἃ5 Ῥαίγοοϊ 8 τσᾶβ ἕο ΑΔ ΘΒ1116β, 

ὈΥ͂ πΙΘᾶΠ5 ΟὗὨ ὙγΠοξα ΔΓΠῚ5 ἀηά οχβογίαϊοηβ ἢ6 μα Ῥεθη ὙἹΟΤΟΓΙΟῈΒ ΟΥ̓́Θ᾽ 

ἐ88 ὙτοἸαπβ. 

27. Κτέασον.) Οἰεαίμξ ἀπὰ Ἐαγψέις τγετο ξοηβ οὔ Νερίαπε ἀπ 
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Μοϊίοπο, ἀπά 4}1165 οὗ ἀὐρσθαβ, σῃθη δγοι]εβ τγασϑα τγᾶΓ δσδιπβῦ ΕἸτα 

ἴον τοζυβὶπο ἕο σῖγα με βε:ρυ]δίοα τετνατὰ ἴογ οἰθασὶπρ ἐμ8 Αὐισϑδη 5[81]5. 

Αὐροαβ θεΐπο ἀεργινεα οὗ ἐμεὶγ ϑββιβέδποα υγᾶβ 685} Ὁ σοπαμπογθά. 

88. Ἥκενον.] 1. 6. καθήμενον ἐν ταῖς κοιλάσι τῆς Ἤλιδος. Ηξγπε 

βυβρεοίβ ἐμ8ὲ τγα ουρῃξ (0 τγϑδῆ ὥμενοι, γΈΙ ΟΝ ΒΘ τοΐοτβ τ0 Μολίονες" 

ΤΆΙΕΓΞΟΒ οοττθοῖβ ἡμένω, γ ἢ, 1 (86 ἔεχέ τϑαυϊγθά ϑππθπάδεομ, τα 

5δου]α ρεγμαρβ θ6 ἱποϊπρά ο ῥγεῖεσ, 
45. ᾿Αλτιν. Ῥαυβαπίδβ, Β. ν. ὁ. 10, τεβρεοϊίησ ἐμ15 τγοσγ, βᾶγξ : τϑ 

δὲ ἄλσος τὸ ἱερὸν τοῦ Διὸς, παραποιήσαντες τὸ ὄνομα, ἼΑλτιν ἐκ σα- 

λαιοῦ καλοῦσι" καὶ δὴ καὶ Πινδάρῳ ποιήσαντι ἐς ἄνδρα ᾿Ολυμσπιονίκην 

ἄσμα, "Αλτις ἐπωνόμασται τὸ χωρίον. 

θ4. Εῤδῥὺν σόνον.] ΤῊ σογητποη τεδάϊπρ,, εὐθύτονον, Ὀεὶηρ αὐ γαγίᾶποα 

ἀντ ἢ {86 τηείτο, ἀἸβθγεπέ σουτεοίϊομβ πᾶσα Ὀεεη ργοροβοά Ὀγζ [Ἐπ οὐ Ε168. 
ΒΟΒπη, ΤΟ] οννεὰ ὈῪ ΤῊ ΐοσβοι, τϑαήβ εὐθύδρομοον. Ηδτιηαπη, σταδίου 

«ον εὐθὺν πόνον, Ομ ΒΌΘΚΗ ΒΙΡΉΪΥ ἀρρτονεβ δηὰ δάορίβ. Οἴδβοτβ 

Βᾶνὲ σταδίου... εὐθὺν πόνον. 1 ἄτη σοπνὶποεά, Βοτγενοσ, ἐμὲ ἐπ ἔσθ 

ΤοΔάϊηρ 15 εὐθὺν πόνον, οἵ τ] Οἢ εὐθύπονον 15 ἃ σοττιρέϊοη, δπὰ ρῥτο- 

ΒΔΌΪΥ δὲ ὅγβέ ποίησ Ὀυΐ ἃ τηϑγρὶπα! σ᾽οββ, ΒΥ δάἀορίϊπρ εὐδὺν πόνον, 

ἘθοΓα 18 ΠῸ πρθοβββι υ, ἴπ ΤΩ ΟΡΙ ΟΠ, ῸΓ 5αθβεϊξαξησ σταδίου ἴοτ στά- 

διον, ἃ5 1 δοσυβδέϊνα ἃρρβᾶγβ ἴο τὴ8 βύϑθῃ Ῥγοίθγα]8β μθγθ.0 [1 Κ6 τΠ6 

ΒΘΠ56 ΟὗὨ ἔἶ!Ε ρᾶββᾶρε 0 θῈ: ἠρίστευσε τὸ στάδιον ὅπερ στάδιον ἐστὶν 

εὐθὺ: πόνος, ἴ. 6. ὅπερ καπ᾿ εὐθεῖαν εἰς μῆκος τέταται. 

70. ᾿Ωλιῤῥόθου.] Ἐὸν ὁ ᾿Αλιῤῥόθου. 1 ρῥτεῖεν 18 ἐο ΒΟς Κ᾽ τεδά- 

ἵπσ, ὡλιροθίου. ΟἾΒΟΓΒ Βανο σῶμ᾽ ᾿Αλιῤῥοθίου, νυν ΒΙΟΒ 15 ἔοαπα 1Ώ Ξοπιθ 

Μ55,,, ἀπὰ ΒΕ] κι ([μ6 ΘΟ ΒΟ Ἰαϑὲ σοπβίάθγβ ἃ ΡογΙρΡΗΓα518 ἴον ὃ ̓ Αλιῤῥόθιος, 

τοπηδγκίησ, τινὲς σῆμα ᾿Αλιῤῥοθίονυ κατὰ περίφρασιν ἤκουσαν, οἱονεὶ τὸ 

σημεῖον καὶ ἡ δόξα τοῦ ᾿Αλιῤῥοθίου. 

98. Κενεὰ σνεύσαις.Ἶ 1. 6. ματαίως μοχθήσα:, μάταια κοπιάσας, 

ἠαυΐηρ ἰαδοιγεά, οτ ἐοϊεα ἐπ ναϊη. 

ΤΥΕΠΕΤΗ ΟΓΥΜΡΙΟ ΟΡΕ. 

᾽ἜΡΓΟΤΕΛΕΙ.} ΦἸ σοίοῖος νγᾶβ βοπ οὔ ῬΠΙαποσ, δπᾶ θοση δὲ Ὁ ποβ- 

5.15 ἴπ {π6 β]απα οἵἩ Οτείθβ. Βεὶπρ ἀγίνθη ὈΥ εἶν! νγᾶγ ἔγοπη 815 πϑέϊνε 

Ὀίαςθ, ΒῈ ἐβοβξε Ηϊπιθγα ἴπ 51οῖν ἔον Ηἰξ πον σοαπίσυ, ὙΠΘγΘ μὲ Ὀ6- 

Ἐᾶπ|6 ἃ οἰξἴζεπ, ΤῊΪΒ βᾶπι8 Ἐγροΐε]εβ 15 150 τηθπίϊοποα ΟΥ Ῥαυξδῃῖ85, 
Β. νἱ, δ. 4. 
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9. Τετύφλωνται φραδαί.] 1. ε. ἀπροόρατοί εἰσιν αἱ γνώσεις καὶ ἄφα- 

γεῖς αἱ ἀποξάσεις. 8680]. 

19. Βαστάζεις.} 1. 6. ὑψοῖς, μεγαλύνεις, ἐδοι αοδέ οπαῖξ ἐδ τσαττα 

ϑαΐλις οΓ ἐλε Ννχπὶρῆβ. Ἡϊπιογὰ νγὰβ τοπουγποα ἔοτ 15 τρᾶγπη ὈδΓἢ5, ἴὸ 

ῬΓΒΙΟΙ Ετροίθ]εβ σᾶνο Ἰαϑέτα ὈῪ Π15 υἹοΐουυ. 

ΤΗΙΕΤΕΕΝΤΗ ΟΓΥΜΡΙΟ ΟΒῈΕ. 

8. Τνώσομαι.Ἶ 1. 6. εἰς γνῶσιν ἄξω, γνώριμον ποιήσω, ὑμνήσω, τοῦ! 

παῖ ποιῦη, { υυἱϊ! οοἸοδγαέε. 

7. ᾿Ομότροφος.} 1 ῥτεῖεν ὁμεόσροφος, ὙΥ ΒΊΟΝ 15 ἔα πα ἴπ ἘΠ Θ᾽. μο]]δβέ, 

ἐο [6 ΘΟΙΠΊΠΊΟΙ τοϑῆϊηρ ὁμόσροπος, ἴΠ8 ΤΌΓΙΠΘΓ Δρρθαιϊηρ [0 τη6 ἴο 

Ὑ16]4 ἃ τῆοτο Ἀρρσορυϊαία πηθαπῖησ. 7) εηιὶς 18 4150 τηθηπεϊοπθῆ 5 πὸ 

τηοίμεῦ οὗ Φ' μποηιῖα, «7ιι5ξῖσο, ἀπιὰ Ῥεαρε, ἴῃ Ἡεβὶοά, ΤΉρος. υ. 899 :--- 

Δεύτερον ἠγάγετο λιπαρὴν Θέμιν, ἣ σέκεν Ὥρας, 

Ἑὐνομίην τε, Δίκην τε, καὶ Εἰρήνην τεθαλυΐαν. 

18. ᾿Αμαχον. 1.6, ἀμήχανον καὶ ἀδύνατον ἀποκρύψαι τὸ ἔμφυτον 

ἤθος, ἐξ ἐς ἱπιροβεῖδίε ἐο οοποεαῖὶ ἐπϑοτη πιαΐιγε. 

14. Παῖδες ᾿Αλάτα.} ϑοη8 0} «Αἰείεβ. Ὑπδ (ον πε μῖὰπβ ἃτο ἔμὰ5 
ἀοβιρῃαίοα ἔγομι ΑἸθίββ, ἃ ἀεδβοθπάδηξ οἵ Ηδγοι]θθ, 80 τεϊσηθα ΟΥ̓ῸΣ 

Οὐοτιπέῃ. 

84. ᾿Αντιξοεῖ.]} 1. 6. ἀντίκεισαι, ἐναντιοῦται, αἀἴξαργεο, ιοϊἐἠδέαπά. 

41. Πτοιοδώρῳ. «Ῥέαοαοτγιις νγᾶβ ἴα μοῦ οὐ ὙΠοββα]υβ, πα οοηβο- 

ἀΘΠΕν σταπαξίμον οὗ Χϑπορμοη: 7 ε))}8ῖαβ ἈΘῚΘ τηθπίϊοποᾶ, τγὰβ 

Ῥτγοίμογ οὗ Ῥεωοάογιιβ, πὰ ἔμεν οὗ “γίξϊηιιι8. 

49. δ᾽, ὥτ᾽ ἴδιος. ΤῊΘ φομηπιοη τοδαϊπρ 18 δὲ ἴδιος. Ηδρνπο οοη- 

Ἰδοξυτοά γὰρ ἔδιος, ἴῃ Ογάον ἐ0 ἅγοὶά ἔμ ϊδίιβ : ὑγΒ] ἢ Θππθπάδεϊοη 

ΒδΟΚΗ Βα5 ἱπίτοάποορά πο Πὶβ ἰθαχί. Αδνγαγάξς μᾶ5 δὴ ἴδιος, ποτα 

1868 Ομ αβέ. 10 15 ΓΕΠΙΔΓΚΑΌΪῈ Ὁπδῦ πὸ οὔθ μᾶ8 Εἰξπεγίο ροῦ- 

οοἰγοα ἐπαΐς τα οὐρμῦ (ο τοδᾶ δ᾽, ὥστ᾽ ἴδιος, ὑυ 1 ο}, τυ Ἀ16 ἴὲ αῇἴοταβ 

8 π᾿ ὈΠΟΧΟΘΡΌΟΠΑΡΙΘ πηρπὶηρ, Πᾶ5 450 {6 βιρρογέ οἵ ἔπε ϑ.μο]αβέ, 

τΡΒΟ 5ᾶνϑ, ἐγὼ δὲ ὡς ἴδιος καὶ οὐκ ἀλλότριος ὧν ἐν σῇ κοινότητι ὑμῶν 

α΄ἀραγενόμενος. 

58. Τοὶ μέν.] ΤΠΘΓΘ πραγ (ογ πε μἴδπβ ὁπ ΒΟΓὮ 51465; ὁπ ἐμαὲ οἵ ἔβα 

ατθοκβ, ἔμοβε 180 [Ὸ]]ουγεὰ ΑσιηθπηΠῸΠ, ἃ5 χὰ μπᾶ, 1]. 11. υ. 570, 

ΔΙΩΟΏρ ΒΟ τ5 ΕἸΠΘΠΒΠΟΥ, 505 οὗ Ῥο]ν 1465, 1]. χη]. Ὁ. 668 : οἡ {παξ 

Οὗ τὰς ΤΓο͵αηβ, ἴμ6 Γνοίδῃ ΟἸδποιξ, Ξοπ οὗ Η]Ρροϊοουβ, δηὰ δσγαηά- 
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ΞῸη οὗ ΒεΙ]οτορμοπ, ΉΟΒ6 ἸΟΌΓΠΟΥ ἔγοπι ΟΟΥ πίῃ ἕο Γγοῖα 18. τν6}} 

Κποῖνῃ ἔτοτη ἐπα ςοἸογαίθα θριβοάθ ᾿π ἐμ 144, γἱ. τ. 119. 

91. Διασωσπάσομαι.) ΤῊΘ ἴογπι διασωπάσομαι, ᾿πβέοδᾷ οὗἩὨ διασιω- 

σπἄσομαι, 15 χοτίΒν οὗ οὈξεσνδίϊοθ. [0 ὁθοῸΓβ 8150, [Ξέῃ. 1. υ. 63, ἀπά 

15 Ῥγεβοσνϑᾶ ἴπ [ῃ8 τηοάθγπ ΟὝθεκ, ἴῃ ΥΒΙΟΙ σώπα ἰΒ υϑρὰ ξὸογ σιώπα, 

ἃπά σωσαΐνω ἴον σιωπάω. 

93. ᾿Αρχαῖαι. ΤΒΙΟΓΞΟ Ῥτόροξαβ ἕο τοϑὰ ἀργενναὶ, ἃπά ἐτϑπβ]δέοξ 

δοοογάϊποὶν ; ΖΖετ5᾽ οἰαπτλείϊε ἀσίρρεπ. ΤῊΪβ σοπ]εοξατα 1 5Βμου]α οοπ- 

ΒΙΔΘΙ ΨΟΓΥ͂ ᾿πσθπῖοιϑ, 18 [Π6 ἰεχύ γθϑ}}ν τθα υϊγθα επηθπάδεϊιοπ, Ὀαΐ ΠΘΓα 

1 ἀο ποὲ μῖηκ ἐπα ἔμοσα 18 Δ ΠΥ 68}} ἴον 1ξ ; ε)ερίξογ᾽ 5 αγιοϊεπιέ εἕαϊῖς 

ὍΡΡΘΑΙΒ ἴο 118 ΘΥ̓ΘΠ ΠΟΤΕ ΡΟΘΕΪΟ8] ἀπά Ῥιπάασγιε {μη «]ιρϊέετ᾽ 5 ὑτῖρἰέ 

βέαϊϊς. 

97. ᾿Ολιγαιθίδαισιν.] ΟἸϊσαίμία τγὰ8 τμ6 πᾶπιθ οὗ ἐῃ6 ἔτη!ν ἴὸ 

τ ΒΙΟΉ ΧΕπορΒοπ ὈεἸοπροά, 50 ς8]]64 ἔτομη ἃ οογέδὶπ ΟἸ στ ῃτι8. 

107. Ὅσα τ᾽ ᾿Αρκάσιν ὅσσα. ΟὐἸημΠΟΗΪΥ ὅσα τε ᾿Αρκάσ᾽ ἀνάσσων, 

ὙΠΟ, ἴπ {π6 ἤτβε ρ]8οθ, 18 ΟὈ] ΘΟ ΟΠ Ὁ]8 οα δοσοιπέ οὗ {6 εἰ] Ἰβίοπ ἴπ 

186 ἀαΐῦίνθ θ᾽ υγαὶ δἰ ἃ β᾽ πη ρ]86 Σ, ἃπᾶ ξϑοοπάϊν, Ὀθοϑιιβα ἀνώσσων 

ἄναξ 15 σεγίαἶΥ ποῖ Ῥιπάατιθ. ΒΌΘΚΗ, δἀορίϊπο Ηογηπδηπ᾿Β εἰηθη- 

ἀαίίοη, μα5 ὅσα τ᾽ ᾿Αρκὰς ἀνάσσων, δπᾶ ἐἰτγαηβΙαΐοβ, βιγφεπς ατὰ ἐϊα 

Αγεααῖοα «]ουἷς Τχοαῖ. ΟΠα Τρὰῦ 5ᾶγν, πηγὴν» ΟΥ δένδρον ἀναΐσσει, 

βέατγέβ οὐ βρτίπρβ ἘΡ; Ὀυΐ 1 ἀο ποΐ {μϊπῖ (πμᾶξ (Π18 γε γ οἂπ ργορεγὶν 

Ὅ6 Δρρ!ϊεα ἕο ἃπ αἰΐατ.0 ᾿Αρκάσιν 15 ἔοιιπά 'π {πὸ Ὀεβὲ ΜΙ58,, θὰξ 85, 

ΜΒοη Ἰοϊποα τ ἀνώσσων, 1ξ ν]ΟἸαἴο5 {Ππ6 τηεῖγε, ᾿Αρχάσ᾽ μᾶ5 σεπε- 

ΤΑΙ Ὀδεη ῥτεΐοττοα. πὸ ΜΙ. μὰβ ὅσα ἐν ᾿Αρκάσιν ὅσσον, ὙΏΒΠΟΘ 

νγα ἰηΐογ {πὲ ἐπ ἔτι το αϊπο 15 ἐπαΐ σίνθπ ἴπ {π6 ἑοχέ, ΤΠ τερε- 

Ἐϊοπ οὗ ὅσα 1 δοπβίαον ἃπ δἰθσᾶποθ, τ βιοἢ σῖνεβ ἃ ρθου δ᾽ Θπη ρμαϑὶβ 

το {Π6 ρᾶββασβ. 

ΕΟ ΕΤΕΕΝΤΗ ΟἸΥΜΡΙΟ ΟΡΕ. 

4. Μινυᾶν.] Ἐὸτ ᾿Ορχομενίων. 8.0 641168 ἔτοτη ΜΠ πγα9 ἐπ 6 ΤἬΘΒ5Ά]18τι, 

Ἐμ6 ἄγβῦ στυ]οῦ οἵ Οτομοιηθποβ, ξοπ οἵ Νερίαπε ἀπὰ (τοῦ, ἀδιρ τοι 

οἵ Οὐοθᾶπυβ. ᾿Ορχιοῤενὸς 15 4'βο, ἃ Π{{|6 ξιγίμεγ οη, βέγ]οὰ Μιννεία. 

Τὸ 15 ῬθυΉΔΡ5 ὉΠΠΘΟΘΞΒΑΤΥ 0 Οὔβογνα {πᾶξ [ΘΓ ὙγῈΓῈ ἔνγο Ρ]οος παιηθὰ 

ὍτοΒοπΊΕΠΟΒ : ἴῃ8 ὁπ6 Πδσα πιθπέϊοπαα ἴπ Βωοίϊα, πρᾶν [πὸ σῖνεσ ρὶὶ- 

55; 8δη6 Δποίδογ ἴῃ Ατοδάϊα. 

16. Ἔπαάκοος γένεν.} Ὑ78 ἃΓ6 ΞΟ ΠΟΥ ἱποϊηθὰ ἴο φομβι ον [αἰ ἃς 
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88 ὅτι σϑδάϊηρ, τυ Β10}}, τνῖ τ ΒΟΟΚΉ, τὴὶ ῥτεξεγ ἰο ἐσ'άκοοι νῦν, οἵ ἴο 

τΠ6 Ῥτοροξεβά επιθπάδίϊοηβ, ἐπάκοοι τανῦν, ἀπὰ ἐπάκοοί γε νῦν. 

91. Ἔλϑέ γ΄. ΣΙ ἐδια θεβὲ ἀπά σγεαΐεβὲ πυσηθεγ οὗ Ἅ155.», 1 τεδὰ 

ἐλθὲ, ΣΒΙΟΒ 1 ΘΟμβιἀοΓ ἀπεχοθριϊομδὈ]6, ἀπά σογέδϊη]ν ρτεΐθγαθὶθ ἕο ἤ6,. 

ΤΗΘ ΒΟΒΟΙἸαβὲ μᾶ8 σταραγενοῦ, ὙγΒΙΟΝ 15 ΤΠΘΓΕΙ͂Υ ἃ ΞΥΠΟΙΥΤΙΟῺΒ τροτὰ 

ἴον ἐλέξ, 1 μᾶνβ, βονγενεσ, δἀάεβᾶ γ᾽ αἴτον ἐλδὲ, τυ δῖος μι σϑοαῖνεβ βοῖηθ 

ΒΌΡΡοτί ἔτοιῃ ὁ ΜΙ5., ψνιΈργα, δέεσ ἐλέξ, ἂπ ἢ ἰδ ἔμπα, ὙΒ]οᾺ ταϊστς 

πϑίυΓα]ν μάνα Ὀθαπ βυρβυϊιἐοα Ὀγ 1μ6 οΟργ βίβ ἔῸΓ γ᾽. 

ΕἸΒΒΤ ΡΥΤΗΙΑΝ ΟΡΕ. 

ΑΓΎΝΑΙ Ω..1 Ηἴογο Βανίπσ Δ κοπ Οαξαπα 8πη4 Νάχοβ, ἐγαπβρίἀπίθα 
πε ἸπΒδὈϊζαπβ 0 Γ,Θοπε πὶ, ἃπα Ὀτγϊησίηο 5 Έ]6γ8 ἔγοπι Ῥθοροπμθϑαβ 

ἃπ4 ϑυσδσιβ (ΠΙοά. 810. σχἹ. 49.) ἰοὸ (Οαΐαπα, οδ]Ἱδὰ 16 πα, ἔτοτα 

με τηουπίαϊη οὗ ἐμὲ πᾶϊηθ πρᾶσ ἰζ. [π σϑίδσοποθ ἕο {μ18, 6 15 Βθσδ 

βίγ]θα Αἰσναῖος. 

ῷ. Σύνδικον. ΕἸξέοα ξ0γ, τυε] διιϊέοα ἐο, οὐ Ῥευβᾶρβ τδΐμοσ, επέϊέϊεα ἐο 

δε ἴπ ἐμε σοπιραπῳ 9 “4 ροῖϊϊο απαὰ ἐΐε ἤἶπιδεβ ; τὰοτβ Ὀτγιεῆν, σοπιραπῖοτι 

οὐ. ΤῈΘ ΒΒ  άβῦβ ἱπίογργθίδεϊοη 15, συνωδὸν ἃπα σύντροπ'ον. 
9. “Ὑγρὸν νῶτον.] Ζιφωϊα ϑαοῖ, {πᾶΐ ἰβ, ὠπαπίαξίϊπσ. ὙΠῸ τνοτά 

ὑγρὸς, πιπιϊα, 18 Ἰδτα δι ΕἸ ]]ν ἀπ Ῥοθε αν ἀρ θά ἕο τμ8 εᾶρ]ε, 

ὍἘῸ, ΨἘ1]16 5]βερίπρ οπ 7 νθ᾽ 5 βοβρίγτε, 15 τεργεξεπίθα 85 Ὀδ]αποὶπρ 

ΒΙτηεοὶ ἢ ἐπὶ θάτερα ῥέπων, ἀπα τπονΐπρ ΠΚ6 ἘΠπ6 νγᾶνϑβ οἵ [Π8 88ᾶ. 

35. ᾿Αφαίστοιο.1ὴ ΤᾺδ Βομο]ϊαβὲ 18 χαϊξα ταϊβέα θη ἴπ Ἰοϊπὶπσ ᾿Αφαί- 
σποιο ὙΥ]ῸῈ ἑρπετόν. ΤῊΘ οοπβέγποίίοι 18 ἐκεῖνο δὲ σὸ ἑρπετὸν ἀνωπέρπει 

δεινοτάτους κρουνοὺς ᾿ΗΦαίΐστου, 1. 6. πυρός" ἐ]ιαξ πιοπ5έεῦ" 56ηαῖ5 ἩΡ αἶτε- 

7 μὶ ἐογτεηίβ ὁ 7ῖτο. 

36. Τ᾽ ἐσιδέσθαι..1 ΤῊ ἰοχὲ Πθγα ἃρρεᾶσβ ἴο πὶθ ἴο 86 ἔδιϊέν, δπὰ 1 

ἘΒΙΠΚ [88 τϑδαϊπρ γΒΙΟΒ 1 Πᾶνα οἴνοα ἐπ6 ἔσθ ὁπ6. 1, τῖτῃ βόα 

Μ55., νὰ δορί θαυμάσιον ἰδέσθαι, ἃ 5γ}18 16 18 τυαπέϊῃσ' ἕο σοταρ θὲ 

186 πιβίτθ. Β}βί 468, ἔπε βχυργβββίοπι θαυμάσιον προσιδέσθαι 15 ποξ 'π υ56, 

ἃμῃὰ θαυμάσιόν τι ἰδέσθαι Μᾶ5 ἴῃ ᾿ξ Ξοιποί μη ἰαπισι ας τυ Ἀ}ϑὲ, ΒΥ τυτϊ εἶτ: 

τ᾽ ἐσιδέσθδαι, [μ6 τε ΠΟΥΓΕΒΡΟΠαϊηρ το ἐμ καὶ ν»ΒἸοἢ [Ο]]ονν 5, ἔμ βαπέθποα 

15 ΤΕΠἀΘΓΘα πΊΟΓ νἱν! ἀπα ἤπιθπί. ΤῊ τγογὰ ἐσ δέσθα, 15 ἔγθα μΘ Εν τι. 

38. “Αρματι.} 1 ῥγείεσ 1815 τοδᾶϊησ, ἐμουσ ἑοαπα Ο]Υ ἷπ οπ6 ΜΒ.» 

ἴο {Π6 σομηΠΠΟη ΟΠ6, ὥρμεώσι- 

- Πρῶφον.} 1 πᾶνε δἀορίοα ἐμὶβ τεδδϊηρ, τ δι α ἰβ ποὺ δἰ ἑοσθέμοῦ 

᾿ἂᾶ,“““-ν-᾿ 
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ἀοβθεαξο οὗ ΜΙ. δυϊπουιέν, δπὰ τυ μοι ἀρρθᾶγβ [0 τι ἴο αῇογὰ ἃ Ὀεΐζεγ ᾿ 
τηραπῖηρ, ἃπΠἃ ΟΠ6 ΤΠΟΓῈ ἰπ δοσογάδπορ τὶ ταῦ ἔοΠ]ονγβ, {πη {πὸ 

Θοπητποη ἰοχύ πρώτα. 1 φοπβίτιι ἃπαά ππαεογβίαπα π6 Ῥαββᾶρβ {88 : 

κάρις ἐστιν ναυσιφορήτοις ἀνδράσιν οὖρον πομσπαῖον ἐλθεῖν ἐς πλόον ἀρ- 

χομένοις πρῶτον, Τέ ἐδ α διεδδῖίπο ἐο πιαγίπεγ ἐϊαξ α γαυοιμγαῦϊε φαῖε 

ϑμοιῖα οοηι ἐο ἐἠ οἷν υογασε αὲ ἐΐε 7γϑὲ οτιέδεΐ. 

89. Παρνασῷ.] [π᾿ φοπίοτπη ἐν γΙμ ἐμ6 ρτθδίοσ πατηθον οὗ ΜΙ5Κ,, 

με ἀαφέϊνε 15 μθγθ τϑίαϊηθᾶ, ἕο υν μι ἢ υγῈ 566 πὸ οδἠθοίίοη. Φοῖδε ἀνάσ- 

σων τῆς Δήλου, καὶ ἐν τῷ Ταρνασῷ φιλῶν τὴν Κασταλίαν κρήνην. 

ΒύσΚΑ τοαάβ Παρνασοῦ. 
52. ΤῈ ματεύσοντας. ΤΠ τηδίτα ποῦ δαπιϊεξηρ μεταλλάσοντας, 

ψγατίοιιβ σϑιηθαϊεβ μΒᾶγα Ὀδθα δἀορίεά Ὀγ {π6 Ἰεασγπθά. Ηδγιηᾶππ τϑϑ 8 

μέτα λύσοντας" ΑΒ τγατάΐ, μεταμείψοντας᾽ ΒΌΘΚΗ, μεταμείξοντας. 

ΤΗΘ τοδαϊπρ' τυ Ἀἰ ΟΝ τσ πᾶνε δἀορίεά 15 Εἰπίοαά δῦ ὈῪ Ηδυπο, ἃπᾶ τῦὲ 

φοπβδίάογ ἴδ πα ΘΕ ΟΠ Ὀ]Ὺ ἐμ Ὀεβί, 8 πιὰν ἃ4ἃ 4150, ἐπαξ 10 μιᾶ8 

ΞΟΠῚΘ ΞΙΡΡοΟΥΕ δνθπ ἔγομη 1μ6 ΘΟ Ἰαβέ, τυ ΠῸ οῖνθβ, ὈῪ νγὰΥ οἵ ἐχρὶαπᾶ- 

ἄοη, {6 ποτὰ ἐσιζητήσοντας, ὙΒΪΟΘΗ 18 ποίμιπρ εἶδα θυΐ ἃ βοτῦ οὗ 

ΒΥΠΟΏΥτα ἴοΓ ματεύσοντας. 
65. Δωριεῖς. 1 πᾶνε ποῦ ἐποιραξ ργορεῦ [0 δάπηϊξ ἱπίο με ἐεχί 

Ἡυπιδηπ᾿β δἐπιθπααΐϊομ, Δωρίοις, ἘΒΟυρΡῊ 10 15 Θρρτογβὰ πα δαορίρα ὈῪ 

ΒΘΨΘΓΔΙ αἰ Πρ 5 Π64 δαἀϊξοτβ, 

67. ᾿Αμένα.] «4πιοπαϑ γγὰβ {μ8 πιᾶτηβ οὗ ἃ στῖνϑσ ὑυΆΙΟΙ ἤονγοα Ὀγ {86 

ον οὗ ΖΞ τη. 

79. Ἱμέρα. Ἡΐδπετα, ἃ τῖνοσ οἵ 5101} γ, πρᾶν τυ ΒΟ αΕ]0, ΔοοΟπι- 

Ῥαπὶθά Ὀγ Εῖβ Βγοῦμουβ, σοπαρ] θέε ἀδθίθαίδα ἐμ ἀγα ρὶ πἰαηβ. ὁπ [88 

ΒΔΠΠ6 ἀἀγ ἐμαύ {πὸ Ὀαί6]6 οἵ ϑ'8] Δ ΓῺ15 τγὰβ ἐουρΐ. 
-- Δεινομένευς.) ΤῊΪΒ 7Ζ)᾽ποηιθηεβ ντὰβ 86 ξαίΠον οὗ εἶο ἀπά Ηΐετο, 

δη4 πυυβὲ ποῦ Ὀ6 οοπίουπάορα τις {π6 βοη οὗ Ηΐθγο, οἵ {Π6 βᾶπηθ6 ὩᾶΓη6, 

τηθηϊοηϑᾶ υ. 58. 

88. ᾿Αμφοτέροις.] 70 δοΐϊ,, τιδτηθῖγ, ἴο ὑπθ σοοὰ δπά ἴο {πε θά. 

ἯΠα ΘοΒο]αβὲ Ἰπξεγρτοίβ : τῷ σε ἀληθεῖ καὶ τῷ ψευδεῖ" ἢ σοὶ καὶ τῷ 
υἱῷ" πᾷ σοὶ καὶ σοῖς ὑποτεταγμένοις. 

ΒΞΕΟΟΝῺ ΡΥΤΗΙΑΝ ΟΕ. 

1. Μεγαλοπόλιες.} ΤῊΗΪΒ Θρ᾿ἐμοὲ 15 οίνεπ ἰο ϑυγδουβθ, 85 θθῖπρ' σ0πι- 

Ῥοξοά οὗὨ ἔουΓ οἰξῖ65 ; παπιοὶν, Αομσδάϊπο, ΙΝ θα ρ0}18, ΕΡΊρο]:, ἀπά Ἴγο ΒΘ, 

υ 
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6. ᾿ορσυγίαν.} Οτέψρία νγ5 ἃ 5118] ἰΒ]απα ππϊξε το ϑυτδσιιβο Ὀγ ἃ 
Ὀγιάσθ Οἱ ἐπ18 ᾿ἰϑδπὰ βέοοά ἃ ἐβιῃρ]8 βδογθά ἰο Πΐ8η8. Ψγ80 15 μϑσα 
βίγ]οαὰ ποταμία, ῬγοθδὈ]ν ἔτοπα ΠΘΓ πϑτηθ ᾿Αλφειώα, ΒΙΟᾺ 586 τεοεϊνοά 

ὁ δοοουπί οὗ {μ6 ἴονγε οἵ ΑἹρῃθυβ, σγβοβα ραγβιϊέ οραβθα τμθπ 586 

τοδοηθά Οτέγρϊδ. 

1ὅ. Κινύραν. Τῇῖβ Οἴπγταβ, Κἰηρ οὗ ΟΥργαβ, 15 τηβπεϊοποα 150 Ὀν 

Ἡοταοσ, 1]. σὶ. υ. 90 : -- 

Τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε, ξεινήϊον εἶναι. 

90. Δρακεῖσ᾽ ἀσφαλές.) ΤῊΪΒ ταΐεγβ ἴο {π8 βίερθ οὗ ΤΠ ογῖβ ἴπ Τα νῪ 

ΒΥ Απαχῖϊαβ ἀπα ΟἸδορἤγομ, 18 βοη, Κὶπρβ οὗ Μίεββεπε πὰ ἘΠορίυπι, 

τ ΕΙΟἢ τγᾶβ ἑογιαϊπαίθα Ὀν ἘΠ6 Ἰπέθγοθββίοη ἀπ τ τοαΐβ οὗ Ηΐθγο. 

86. ἜἜξαλον ποτὲ κεῖνον, ξκών. ΤῊΘ σομπηηοη τοδάϊησ ἔξαλον ποτὶ 

καὶ τὸν ἵκοντ᾽, 85 1ξ Ῥτθβθηῦβ ΠῸ 88 ἸβἔδοίοσΎ 56η56, 88 οροπρὰ ἃ νυἱάθ 

Βο]ά οὗ οοπ]θοΐατα ἰο πὸ δουΐεπαββ οἵ {Π8 Ἰεαγπθά. «800}05 ἤγβε ρσο- 

Ῥοβεᾶ ἔξαλον, ποτὶ κοῖτον ἱκὼν ἐσεὶ, ΟΥ ἔδαλον ποτὶ κοῖτον ἱχόνα᾽" ἐσεὶ, 

ὙΓΒΙΟΝ μὰ5 θθθπ βαποιύοπθά Ὀγ Ηρττηᾶπη, ἃπᾶ εαἀϊέξεά ὃν ΒθοΚ ἂπά 

ΒΟΘΚΙ, Ἐπουρῇ ἐπα Ἰαδίεσ ῬγΌΡΟβῈ5 ἴῃ ΠῚ ποΐεβ ἰόντ᾽, τνῖοἢ σογίδι ΠΥ 

15 ἃ Ὀρίίου τϑδάϊησ, ἃπά μᾶβ Ὀεθη δάορίεα Ὀν Τϊουβοῃ. ΑἨἩ]τγατὰς 

8150 {6115 8 ἐπαξ βοῖηθ Νραροϊαθπ ΜΙ55, σῖνο ἔξαλον ποτ᾿ ἐκεῖνον 

κοντα, θὰ σοτὶ κινὸν Ἱκοντ, ἴῃ ΨΒΙΟΝ Ἰαζίοσ μ6 ἐμ π ΚΒ 15 οοπέαϊπορα 

Ἐ8δ ἔτι τϑδάϊησ, ἔξαλον ποτὶ κεινὸν ἵκοντ΄, ἈΊββθη μᾶ5 ἔβαλόν ποτε 

καὶ τὸν ἑκόντ᾽. ΟΥ̓ 811 {115 γατὶθίγ οὗ διπθπάδίομβ, οοϑη]δβούιιτθβ, πᾶ 

ΜΜ5. δυϊβουιεῖθβ, τῦθ μάνα ποῦ ἐπουσπμέ ρτοροῦ ο δάορέ ἱπιρ] 101] Υ ἀν 

Ομ6, υΐ Πᾶνε σίνθῃ τῦμαῦ τῦ θοίϊανα ἴο θῈ ῬΙπάδγ᾽ β υγοτάβ, 85 τὲ ]] 

οα. δοοοιηΐ οὗ {πε θχοο!]θηῦ τηθδηϊπσ ΥΒΙΟἢ 10 αῇοτάβ, 85 θδοδιβο 1Ὲ 

15 ἴῃ οἴοβα σοπίογ μην ἢ ἐμ6 Μ55. ΤΒδ Ρδγαπέμεβὶβ τυ] οἢ 1 πᾶν 

ῬΙδορά ἃ Π{1|6 ῬδΙονν, πηλκοβ ἔῃ ρᾶββᾶσθ οἰθᾶγοι ἃπ4 ΠΟΤῈ οοπηθοίορα. 

66. Ποτὶ σὲ πάντα. ὟΥὙε νυτῖξα ἔμ στ ΒΟΘΚΗΕ ἔτοπι ἐμ ϑοΒο]Ἰαβέ, 

τγΠο58 ἱπίαγργθίδθιοη 15 σρὸς πάντα λόγον σε ἐσιαινεῖν, π᾿ Ῥτοξδγθηςα ἴο 

σοτί δ ἅπαντα, οΥ ποτί ῥὰ πάντα, οἵ ποτὶ ἅπαντα, τοδαϊπρϑβ νυν] ἢ, 

Βονγενεσ, ἅτε ποῦ ἀδβδεξιξ οἵ δυϊμοτιέν, [μου σἢ ἴπ στεαίοβε ραγὲ οὗ 

τε Μ55. μᾶγεὲ σοτὶ στάντα, δοοογάϊηρ [0 τ ΒΙΟἢ. ἃ 5υ} 18 0]6 15 υγαπέ- 

ἴῃς, 

69. Τὸ Καστόρειον.)] 716 (Οαβέογεατη Β0π} τγᾶβ ἃ τη] αΓΥ πηοϊοαν, 
ἃηᾷ ἀοτινεα 115 πᾶπιθ ἔγοπ Οὐαβίογ. 

2. Καλεῖται. Ἰηβίοαα οὗ καλός σοι, ἐπουρὰ τυϊεμοῦξ δας μοτγὶεν, 1 
Πᾶνα ᾿πἰγοάυοοα καλεῖσα,, ἔγοπη τυ ΠἸοΟἢ ΡΙΟΌΔΌΪΥ ἐπ6 φοτήπιοπ τοϑαϊπρ' 

ΤΌΞΟ, 1Π ΘΟΠΒΘ΄ΊΘποα οὗ [Π6 καλὸς τυ] ἢ ἔΌ]Π]ογ8. ΒΥ Ρ]δοίηρ 8150 ἃ 
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Φ}] ροϊπέ δἴξεσ μαθὼν, ἃπά ἃ Εἷβἢ ξέορ Ὀεΐοτε ὁ δὲ, ἃ5 1 μᾶγε ἄοπε, ἔπε 

Ῥᾶββασθ Ἀρρεβᾶτβ ἰο π|8 ἴο Ὀ6 ἔγεθὰ ἔγομηι 4}1 αἰ υϊεν, πὰ {με ἐγαΐπ οὗ 

ᾷθαβ ἴο 6 τοπάθγθα ἀϊβεϊπος, τ ἢ ἰβ ὈΥ ΠῸ τηθᾶῃ8 [μ6 οᾶξα ἰπ ἴΠπ6 

ΘΟΙΏΠΊΟΙ ἴα χί. 

74. Τέρπετό γ᾽.) 801 πᾶνε οοττεοΐθα, σομνὶποδα ἐμαΐ [Ἐ]18 15 ἐπε ἔγὰα 

τοδαϊπσ, ἔγοπη ὑγΒΙΟἢ τέρπεται ΡτΟΌΔ0]ν Βργᾶπρ. Απὶ ἱπιρογίοοϊ ἴθηβα 15 

δίνει Ὀγ ἐπ ϑοβο]αβέ 4150, 85 ᾿πάθεά ἴΠ6 ξβῆβα σϑ αἾΓ68, 

75. Βροτοῖς.) ΤῊ τπθϑπὶηρ᾽ ΔΙΊ Πρ ἔτοπι [Π6 ΘΟΙΏΠΊΟΙ Τεδαϊηρ βρο- 

σῶν ἰβ ποί βαϊἰβίδοίοσυ. ΒΌΘΚΗ ἂπα ΤἝΪΕσΒΟΙ τεοεῖνα Ηδιπάογεβ οοτ- 

τεοϊίομ βροτῷ, γΒΙΟΒ 1 σγου]ὰ οογία!]Υ πᾶνε δαορίεβα α]ξο, 151 Βα ποῖ 

τβουσπέ ἐπ} 1 Π84 4 Ὀεβέζεσ ὁπε ἴο οὔ 1π 15 βίθδή. 

16. Ὑποφάτορες. Νάνεῦ Πανίησ ὕξεπ ρ]βαβεὰ τῖτῃ ὑσοφάτιες, 1 

Ὑγᾶ5, ΙΠΔΠΥ͂ ὙΕΔΓΒ ἅσο, ἰεἀ ἴο {πὸ φΟπο]υβίοη {μπᾶῦ στα ουραξ ἕο σοδὰ 

ὑποφάτορες. ἹἽΌΡΞεσνα ἐμὲ Βοίμε [85 ργοροβεά {πε βᾶπιῈ τϑββάϊηρ, 

8πα {πὲ 18 μᾶ5 θθθῃ ἱπίγοάπορα ἱπίο ἴμ6 εἀϊίίοη οὗ ΑΒΙνγαγάς. 1 40 

ποῦ δάπηῖτο ΒΟΟΚἊ᾿ 5 οοττεοίϊοη, ὑσοφαύτιες. 

78. Κέρδεσσί τε. ΤῊΪΒ ρᾶβξᾶσθ, ἃ5 σοιωτη ΪΥ ἔοιιπά, μ85, ποῦ τυῖτα- 

Οὐ τϑᾶβοπ, ΡῃΖ2]οά {ΠῸ Ἰεᾶγποά, πᾶ 1 σογίαϊ!ν ΘΟπβιἀογ 1Ὁ οοτταρέ. 

ἨβΟΒΚα ρῥγοροβεα ἴο τεαά κερδοῖ, νυν ΒΊ ἢ Βὰ5 θθῈπ ἀρρτογβά δπὰ τϑοεϊνεᾶ 

1πίο 86 τεχέ ὈῪ τηϑην αἰβειπρ Ξ θα βαϊίοσβι Βαΐ 1 τηυβῦ οοπῆεδββ, παῖ 

1 οδ]εοξ ἐο ἔμ ργοροξβα σεδάϊπο, 85 τπθςἢ δὲ Ἰβαϑὲ ἃ5 ἕο [86 σοιητποπ 

ὉΠ6. ΤΉΕΓΕ 15 ποῦ ΤΩ ΠΕ ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΠΘΓΟ, 8ἃ5 1 ΔρΡρθᾶτβ ἴο τη8, ἴο 1158 

μάλα, πὰ {88 ΘΟ Βο] Ἰαβιβ Ἰπἰεγργοίαϊοη, τί δὲ αὐτοῖς τοῦτο τὸ κατη- 

γορεῖν ἐπικερδὲς τυγχάνει ; ΘΟΥΤΕΒΡΟΠΒ ΘΠ ΓΕΙΥ ΙΗ τὴν ἰεχί, τί δὲ 

σοῦτο κερδαλέον τελέθει; ΤΠ στοιπαϑ ἴου σογγεοίϊπρ κέρδεσσί τε, ἃπᾶ 

ποῦ χέρδει σε, Ὑ}1}}} 6 τβϑά!]ν ραγοεϊνοα Ὀν ἔπ βοβο]αγ, ΒΥ τηθᾶπβ οἵ 

ἘΠ 6 οπιθπάδέιοπβ ποσὰ ἱπίτγοἀιιςοα, 411 {π6 οἱ οι ἀ5 τυ ΒΙοἢ βυσγοιπάβα τῃ15 

Ῥάξβᾶσε ἃρρβᾶγ ἴο τη6 ἴο θὲ ἀἸ5ρε]]εά. 

82. Σιγᾷ.}] Τμὲ ἀβ08] τοδάϊησ ἄγαν Ξαιιβῆεβ πϑιίμεσ ἴπ6 5εηβ8 

ΠΟΥ {πε τηρῖτθ. ΒόςΚἢ᾽ 5 σογγθοΐίοπ ἀγᾶὰν, ἴο ὙὙΒΙΟῊ ὈΥ ἱπέίδγεποαε πα 

σῖνεβϑ ἔΠ8 τηθαπὶπρ οἵ ἐαϊΐ, 15 ποῦ ἴπ ΤΥ ΘΞΕΙΓηΔΙΊΟΠ. δὲ 4}1 ξαιἰβίδοίογυ. 

1 πουἹὰ γαῖμογ ῥγεΐοσ Ηθυπθβ σομ͵οθοΐυτα ἄσαν θὰ 1 Βᾶγε πὸ ἀοιδὲὺ 

Ἐμὲ 1ῃ8 Ῥγορογ σϑαάϊμρ ΠΘΙΘ 15 σιγᾷ, ἴμ8 5 βου θοα πὰ {πε ρτγεοεά- 

1πϑ' ς παίαγα!ν Ἰδδάϊπσ ἕο [μ6 δουτιρίοη οὗ [818 τγοτὰ ἱπίο ἄγαν. ΤΒ6Ὲ 

Ἐχργεββῖοι σιγᾷ διαπλέκει 5᾽σπ1ῆθ5. ποίμϊπσ εἶξε [πᾶπ γαῖ {πὸ ΕΤΈΠΟΒ 

νου] Ἔσχρταββ Ὀγ ἐΐ πιαποπῦτε βομγαεπιεηξ. 

92. Μητιῶνται.} 1 ττῖία τμ05 τι ΑΒ] γαγάΐ, ἴῃ ρτεΐεσεποθ το ἐ88 

ἔγγο ΟἾΒΕΓ τοδαϊπρβ οίγομ πάρ [88 ἰοχί. 
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ΤΗΙΕῸ ῬΥΤΗΙΑΝ ΟΠΕ- 

1. Φιλλυρίδαν. ῬΆΪΠΙγγα, ἀδυρμέοτ οἵ Οὐθᾶπι8, τγᾶβ {86 τποίμοσ οὗ 
ΟΒίτοι ; {πε ροεξ ἐμογθίογα 68}15 μἷπὶ Φιλλυρίδην. 

8. Φλεγύα θυγάτηρ.] 1. 6, Οοτοπίβ, τη τ ]]Ὲ ῥτοσπὰπέ τ ΓΒ 
ΖΕΒου]αρὶαβ. ΕΥ̓͂ ΑΡΟ]]0, μανὶηρ ἀββοοϊαίθα τὰ ΙΒοῖγβ βοπ οὗ Ἐϊδξαβ, 

Θχοι θα ἐμθ νδεηρθδᾶποα οὗ πὸ σοά, πα ἴπ δοπβθάμπθποα ἀϊθα ἴπ ΘΒ} ἃ- 

Βα, τνΒ}]6 8π δβρί ἀθιηῖο δῦ ἔπ ξᾶπιθ ἔπη τανασϑὰ {π6 σοππέτγγυ. 

54. Λακέρειων.} Ζ7Ιιασεγεῖα ν͵85 ἃ ἴονγι ἴπ ΤΉ ββα]ν, οἢ [Π6 Βῃόγεβ οὗ 

με ἰ'αΚο ανέαβ, νυ] ἢ ἕοο Κα 15 πᾶτηθ ἔγομη [Π6 πυρ Βοιξιώς. ὙΠ 

τοσαγ (0 ἐπῖ8 18 Κ6, βε6 ϑέσαρο, Β. ἰχ. - 

ὅ0. "Ανδρ᾽.] ϑογηθ βιρροβα ἔπθ σιαῃ τοβυβοϊξαϊεα θγ Ζ Ξου]αρίαβ ἰο 

μᾶνθ θθθὴ ΗΠΡροϊγέιβ : οἴμοτβ, Τυπάδγοιιβ, Οάράτθιβ, α]διει5, ὅτο. 

66. Κέν νιν. ΤῊΘ σοτητηοη γοδα ηρ νγὰβ καὶ νῦν θοΐοτα ΒΟ μη, τνθο, 

ἴον 1Π6 βᾶκΚθ οὗ {86 πιοῖγθ, τυτοίθ καί νυν. ἘῸΓ [Π6 βᾶτηθ σϑάβοῃ, ἴ 

Πᾶνα ἐγαηβίδυσθα κέν μεὶν, οὐγ ἃ5 ΒΌΘΚΗ τυῖίοβ 1, χέν νιν, ἔγοπι ἐῃ6 

Ῥτθοράϊπρ 11η6, τῦθεῖα 1 ρ].66 καὶ νῦν, ἃ ἐγαπβροβιξοσι τυ ΒΙΟὮ 5 βῆθ5 

ῬοΈΗ ἔπ βεῦβ ἃπᾶ {Π6 πηθῖσθ, ΤῊ ΘΥΤΟΥ ΠΊΔΥ ΠΑΥ͂Θ ΔΥΪ56Π ἔγτοπι καὶ 

νῦν ἃπα κέν νιν Ῥοϊπρ' Ῥχοποιπορα 4116. 

8. Ματρί.} Τὸ τᾶν οοπάποο ἕο {Π6 1] βέγαξίοπ οὗ Ἐμ6 Ῥγθβοπέ ρ858- 

5ΞΆ58 [0 τπθπέϊοπ ἐμὰς ῬΙΠααΣ Πα δγθοίθα πρᾶν ΗΪ8 Βοτιϑα ἃ θΠΊρ]8. ἃπᾶ 

βίδίιθ ἰο ἘΠπιθα. ἐμ γποέλπεγ ο΄ ἔα σοί, δοπρ τ απ; 80 ἐξμαὲ 8 

πδίαγα!}}ν Δ] γθββθβ Π15 ΡΥΔΥΘΓΒ ἴῃ Ὀ6 [8] οὗ ΗΪ5 510Κ ἔπ ἐο Εἰ ἕανουτιθ 

ἀεϊέγ. ᾿ 

106. “Ως πολύς. Τ1π [818 σογγθοῦῖοπ, Ὑγ ΒΊΟΝ Οσομαστθα ἕο ΤῈ ΤΠΔΠΥ͂ 

ΥΘΔΙΒ ἃσ0, 1 ἢπά ἐπαξ 1 Βᾶνβ θθοπ δπέεϊοϊραίθα ὈγῪ Βοϊββομδάθ. 1 μᾶγθ 

πῸ ἀουθὲ {μὰῦ ὡς σολὺς, ἀπά ποῦ ὃς πολὺς,» 15 1Π6 ἔστι τοδάϊπρ', ὑυΒ] ἢ 

πε ἘταπΘΝ οὐἰδς μδΔ4 (μ6 βασδοὶ(γ [0 ρογοεῖνγθ. ΒΟΘΚΗ τυτϊέεβ οὔ, 

σολύς" Ὀίξεοη ῬΓΌΡΟβεβ στιάμπολυς, ὙγΒΙΟΝ 15. δααϊναθηξ ἕο ἐμ τϑδἸης, 

ὙΉΙΟΙ 1 Πᾶν δἀορίεά. ΤἈΪΘΥΒΟΝ τ 65 ΠῸ αἰξογαξίοπ 1π ἔμ6 ἰοχί, ἀπὰ 

ΤΏΘΙΕΪΥ ΟΌΞΟΙγ 65 ἐμδῦ τγα 5ΒΒου]4 μευ μᾶρ5 τεϑᾶ αἶσαν ᾿πδξοδά οὗ εὖτ᾽ ἄν. 

ΕΟ ΒΆΤΗ ΡΥΤΗΙΑΝ ΟΕ. 

5. Ἱρέα.) Τμα »ηγἱεβέοβε ; ἴ, 6. τὰ8. Ῥυέμοπεββ : ἔττο ρΌ] θη 6 6]65 
Ῥεϊηρ Ρ]ασοά Ὡρὰτ μοι βθαῦ, ἴῃ σομημιθτηοσγαίίοπ οὗ 86 ἔαθυϊουβ ἐγδαϊ- 
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ἐϊοπ, ἐμαὶ Τυριξον, ἴῃ Ἵογάθγ ἰο ἀϑοογέαϊπ ἐμ 6 τη 416 ροὶπὲ οὗ ἐπα φατέ, 

ἀεβραΐομβεά ἔγοτυ ἴμ ορροβίξε εχέγεπηϊεϊθβ ἔτγο βᾶσ]εβ, ὙγΒΙΟἢ τηθὲ δξ 

Πεῖρμῖ. γε Βᾶνβ ἐβουσμέ 16 Βεζέεσ ἕο τυτὶέε ἱσέα τνῖτῃ ΒΌΘΚΗ, ἐμᾶπ 

ἴο δἀορέ, ἕτοιμη {π6 Ναρ. Μ58,») ΑΒ] γάτα ̓ 5 τϑδάϊπο Πυέδία, τη Εἰ οἢ τνα 

τορᾶτα ἃ5 ἃ Ιπ6ΓῈ 5]0585. 

1. Νᾷἄσον.) 1. 6. ΤΠεταά. ΤΠ ϑομο]αβὲ σῖνεβ ἀἸβδγοπε σθᾶξοηβ ψῃν 

Ἐμὲ ροεῖ 68}15 1ὃ {πὲ βαογεά ἐβίαπα ; ἃπα, ἃτποηρ οἴμοι στοτηδικβ, ΥΕΓΥ͂ 

Ῥγορεσῖν δάάβ: ἐγχωρεῖ δὲ καὶ κόσμου χάριν κεῖσθαι τὸ ἐπίθετον. 

14. Ἔσάφοιο.] Εραρίιι8 νχαβ {μ6 βοῃ οἵ ψυρίξον, δπὰ τγὰβ Ὀγουρβμς 

ἔογίἢ ΒΥ 19 πεᾶτ ἴΠ8 τῖνεν ΝΊ]6, δἴζεσ 586 ῃδ4 υυαπάθγοθά ουϑσ {πὸ στϑαΐεβξ 

Ῥατέ οὗ ἔπε βατίῃ. Ηδ Ὀδοδϑιηα [αέμον οὗ Γἰργα, ἔγοτη τυ μοπὶ {π6 τν 8018 

φοπίϊποπέ, 50 681164 Ὀγ ἐμ ατσθοκβ, ἴο0Κ 115 ΠαΠΊ6. 

15. ᾿Ασσέων ῥίζαν. Ὅγτεπε 15 Πεῖε Ὁ βαγδοίογιβθα ἃ5 ἐμ χοοέ οΓ 

οἰξῖεβ, Ὀδοδϑιιβα 16 νγὰβ ἔμ τηούμογ οἱέν οὗ Αρο]]οπῖα ἀπά Τοιομῖγα. 

86. ᾿Ασπίθησέ νιν. 1 Πᾶνα ποῦ ἐβουρῃῦ 1ξ πϑοθββξᾶσγ, οἢ δερσοιπέ οὗ 
Ἐμε δοοιιβαῖῖν δεν ἀπίθησε, ἰοὸ δάορι Ηειτηδηπβ οοττθοίοη ἀπίθησε 

ἦν, (μὲ 15 οἷ, ποῦ ἢ ΑΒ τναταΐς ἴο τυ ἀπίδησέν οἷ, ΤΠουΡῚ Βα 

ἸΏΪΌΓΙῚΒ 8 ἐπαξ {815 15 ἐμ6 τοδαϊπρ οἵ βοπιθ ΔΙ ΘΒ, ; ΠΟΙ ἅτῃ 1 οὗ Ηονπε᾿5 

ΟΡ ̓ πῖοη, ὙΠῸ ΞῈΡΡΟΒ65 ἐμπαξ ἔμθγθ 15 ἂῃ 6] }ρ515, ἃ ὑπάογβίαπαάβ ἘΠ 

τγογάβ ἐπ5: οὐδ᾽ ἀπίθησεν (αὐτῷ κατά) νιν ἴογ κατ᾽ αὐτὸ «τὸ ξένιον. 

ΤῈ δσργθξβίομ ἀσίθησέ νιν του] θ6 τοπαογεα ἴῃ πιοάοση ατσεεκ ὈΥ 
σὸν ἀπείθησε, τι Ἰάϊοπη πὸ ἀοιδὲ ἀεγῖνεα ἔγομα ἃποῖθπξ ἀξᾶσθ. 

39. ᾿Εναλίᾳ.} ΤΗδ ϑ ΒΟ] Ἰαβὲ τγ6}} οὔξεγνθβ : τῇ ἐαλασσίᾳ ἅλμῃ, δ 

ἐστι κατὰ περίφρασιν τῇ θαλάσσῃ. Μεγει᾽5 σοπ]δοίατε ἐναλίσυ 15 φαϊέα 

ὈΠΏΘΟΘΕΒΑΤΥ, ἃπαὰ 1ῃ ΤῊῪ ΘπΟπηδίϊοπ ἹΠΠΡΓΟΡΕΓΪΥ δαορίοα ὮὉν ΒΌΟΘΚΗ δηὰᾶ 

ΑΒσατάέ. ΑἸΓΒΟΌΡα {π6 ρορέ, υ. 37, Βα5 εἰνάλιον δόρυ, ἴ1ξ ἀοε5 ποΐ 

ἕΌΠονν ἐμαὲ μ6 τνουἹὰ ὑξθ ἔπθ βαπιὶθ Θχρυθββίοη ἃ ἔδυν [1π65 δΙγέμ 

ΟΠ; ΠΟΙ Ὀδοδιιξθ, ἴῃ Ῥντῇ. 11. ἡ. 80, πὰ Νέίη. νἱ, Ὁ. 67, 6 1568 {μ8 

ποτὰ ἅλμα πὶ μουῦ ἀπΥ δριτμθέ, γα τ θπει θα ἰο οοποῖά6 ἐμὲ Π6 

τηῖϊσπε ποῖ μοτο βὰν ἐνωαλία ὥλμα. [π ββοιξ, ἔμοξβθ τῦο οὐ]εοξ ἴο ἐνω- 

λία ἅλμα, ουσμῦ ἴογ ἔπ 6 ξᾶπιθ σβᾶβοῃ [0 ΟὈ]βοῖ 150 ἴο ἴπ6 τγοτὰ ὑγρὸν, 

Ὁ. 40, 85 Ὧη εριἐμοῦ οἵ πέλαγος, 5ἰποθ πέλαγος οδμποίῖ θ6 Ὀυξ ὑγρόν. 

Ὕγεσα ΔΠΥ σμᾶῃρο ΓΑ ΠΥ Προθββασυ, 1 5Π00]4 ρῥγείεν ἐναλίων, ἃ5 ρσοροξβ 

ΡΥ ΤΑίογξο. 

50. Τέ μιν. ΑΙ ἔμ Μ58., ψῖτὰ Ἐπ6 δχοθρέϊοπ οὗ ἃ ἔδτυ, Βᾶνβ 

μᾶν, πιὰ ἃ͵5ο {μ6 οἀϊέϊοπβ θεΐοτα Ηδυπθ, τ πο ἔγϑε δαορίοα μὲν, ἴῃ Ογά εν 

ἴο γεβέοσε ἴῃ τηθῖσθ Βαΐξ ἐπε ἐγιθ τοϑάϊπρ ἰ5 πὸ ἀουθέ μεν, τυ αἰοὰ 

18 10 θ6 τεξεττεὰ (ο εὐρεῖαν ἤπειρον. Ὑπαξ τῃ6 ϑοβΒο]αβὲ τοϑα 50, 15 
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Ἔνι ἀδηξ, βίποθ πῦρ πα Πἴτῃ ἴῃ ὁπ6 ΗΪδοβ τϑιηδυκίησ: ἐσὶ δὲ τοῦ σ'ἀ5 

ρόντος τῶν ξένων γυναικῶν τὸ ἔκκριτον γένος εὑρήσει σὴν ἀποικίαν" 

ἀπ ἴῃ ἃποίπον : ἐπὶ δὲ τοῦ παρόντος τῶν ἀλλοδαπῶν καὶ ξένων γυ- 

ναικῶν τὸ ἐν ταῖς κοίταις ἔκκρισον καὶ διαπρεσὲς γένος εὑρήσει τὴν 

ἀποικίαν. ὍΤΒδ οοϊητηοῃ ἰοχῦ [45 ἰδ ἴο ἃ πηϊβοοποθρίϊοπ οὗ [Π6 ἔσῃ 

Ἱπηροτῦ οὗ {Π6 Ῥᾶββαρε ἃπΊΟ ΠΡ ΘΟΠΙΠΠΘηἑΔΙΟΥΒ ΘΈΠΟΓΑΪΪΥ, 88 15 ἴῃ: οᾶ58 

ὙΣ] τὴν ΘΧο ΘΙ ]οπὲ ἔγιθπα ΤΉ ουβο, γνΠῸ, ἴῃ Π15 Βρ]6 πα 14 ἐγδμβἸδέϊοπ οὗ 

ῬΙπάδγ, τεπάθγβ {πὸ τνοσήβ: Ζ)ύοἠι, πιιρὶ ογϊαηι εξ ΕΥ̓ οὐδέ ἵπὶ εὐ Κγεηιά- 

ἐπέβργοβδεπεπ Π ξγαιαι Πασοτν εγίεβεπο ϑδύλμη᾽. ΤΙ 15 ποὺ ἀἸθῆου] τὸ 

Ῥογοοῖνε μον ὑπὸ πιϊβίακθ πᾶν Πᾶνα ογαρῦ ἱπίο {π6 ἕθχί, μὲν πᾶ μὴν 

θεΐπηρ Ῥσοποιιποθα 4116 Ὀν ἔπ τεεκβ, {πὸ Ἰαίξου νὰ ῬγΟΌΔ]ν τυτι θα 

ὈῪ 50π16 σοργίβυ ὈΥ τηϊβίακθ, ἃπα ποῦ θεὶπσ ΠΟΓ]6, νγὰβ ὈΥ ΟἾΠΕΓΒ ΟΟΓ- 

τϑοίρα ᾿πίο μάν. 

58. Μάν.} ΤΙΒ οογγθοίϊοπ 1 σοηβιάθγ ααϊξα Ἱπα ]Βρεπβ8 0 ]6 ; μὲν 15 

Βογθ ουὔῦ οἵ ρῥ͵δοο, 

506. Ὑσσέρῳ.Ἴ ΤᾺ ΪΕΥΒΟμ, τ ἢ ΗΒ ἀδι8] δουίεπεββ, ρεγοοῖνοα ἐμπαΐ 

χρόνῳ ὑδπέρῳ 15 ἴο θ6 Ἰοϊποὰ νγῖμ καταδάντα, ἃπὰ [Πιᾶ5 ρμοϊπίεα ἐπα 

Ῥάββᾶσο δοοογα πον. 

69. Μινυᾶν. 7έηψα, ἃ σοτηπιθηῃ πᾶπηα σίνθῃ ἴο {π6 Ατροηδαΐβ, Ὀ6- 

σδι56 τηοβί οὗ ἔπθπὶ ἐγασεα {Π6ῚΓ σ πα] ορῪ ἴο ΜΠ Πγα8 βοη οἵ Νορρίιπθ. 

8. Αὖτ᾽ ὧν. Οοιημηιοηϊν αὔτ᾽ ὧν, ἵ. 6. εἴτ᾿ οὖν. Τα σοπεθαπθποδ οὗ 

1815. ἜΥΓΟΠΘΟΙΙΒ τοϑἸπρσ, ΤΠ6 Ράββᾶσθ ἢ88 Ὀθθη τηἰδαπάεδγβέοοά, Μν οον- 

τϑοίϊοη 15 Βυρρογίθα Ὀγ ἐπ ἱπίεγργείδιοι οὗ ἔπ6 ϑομο]αβὲ : καὶ ξένος 

ὧν καὶ πολίτης ὃ ̓ Ιάσων, πολίτης μὲν ὅσι ᾿Ιωλκίους εἶχε σοὺς γονεῖς, 

ξένος δὲ ὅτι σεχϑεὶς παρὰ τῷ Χείρων, ἀνεπράφη. 

81. Στέγε τε. ΒΡ {8ὶ8 οπηθπάδείοη, 1 βαίξεν τανβεὶ ἐπᾶξ 1 Πᾶνα 

τοβίογθα {π6 σϑηΐπα ἰοχῦ οὗ ῬΙπάδγ, σσέγετο, ἴπ {μ6 τη 4]6 γοῖοθ, 15 

ααϊέα οὐδ᾽ οὗ ρῥΙαδθβ Βδσβ ; ἃΠα τπογθουοι, σε 15 ταὶ, ἕο σογγεβρομά 

στ ἐμ6 Ργθοοάϊπρ ἀ τε. ΤῊΘ ΒΟΠΟ]αβ6᾽ 5 Ἔσρ]απαίίοη 185: καὶ ἡ παρὰ 

Χείρων, παρδαλέα, ἣ ἔσκεπε καὶ ἀπήλαυνε τοὺς φρίσσειν παρασκευά- 

ζοντας δμξρους. 

103. Χαρικλοῦς.}1 (ἡ) ιαγοῖο σγὰβ ΟΠΙτοπ᾿ 5. υνῖξθ, πὰ Φλίϊψγα νγ85 

Ὧ18 πηοῖποι. 

118. Μέγα. ΤῊΪΒ 1 σοπβι οι ἐπα ἔσθ τϑϑάϊησ, ἃπά 50 10 βίδπαβ ὶπ 

δὲ Ἰοαβὲ οπα Μ5. Ετσοπὶ μέγα πᾶνα δυἹάθην ρῬγοσθθαβα μεσὰ πὰ 

μίγα. 

138. Πετραίου.} Ῥείγαι5. Νερίυπο, ἔδέμον οἵ Ῥε]ϊαβ, τρὰβ Βοῦ- 

οὐτοά ἴῃ ὙΠΘΒΒΑΪΥ ἀπάδΓ Π15 ἀθποσηϊμαίίοη, Ὀδοασβα μ6 ξεραγαίοα ἔΐιθ 
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ΓΗ εβα ἴδῃ τποιηΐαϊηβ, ἀπά οδυξοα (6 Ῥδηθιβ ἕο τὰ Ὀδένγθοῃ ἴβοσὰ ἱπίο 

Ἐ88 βεᾶ. 

152. ᾿Αλλά γε. 1 οοττεοῦ ἐμβ ἰπβίεδά οὗ ἀλλὰ καὶ, ἃ τηϊδέακα 

ψΕΓΥ ΠΚΕΙ͂ν ἴο Πᾶγθ δυῖβθπ ἔγοτη ἔδι8 ΠΘΑΥ]Υ 5ἸτΏ 1] τ Ῥγοπαποϊδέϊοπ οὗ γὲ 

δηᾶ καὶ Βγ {μ6 ατθεκβ. 1 ἰδκῈ σκῶσσον μόναρχον καὶ ϑρόνος ἃ5 [8 

ποιαϊπαίϊνε ἴο πονεῖν 0 6 ΞΙΡΡ Ια ἔτοπι {πὸ ργεοθάϊπο γεῖβθ. ὙΠ 

τιῖβ ἱπέεσρτθέδίίοπ ἐπαὲ οἵ ἔμ ϑομο Ἰαβὲ θπέϊγεὶν οοϊποὶάεβ. θρόνον πὸ 

ἀουδὲ ἅτοβ ἔτομη ἃ τρἰβαρρυθμθπβίοα οὗ {πὸ σοπβέγποίϊοη. ΒΟΟΚΉ, 

δαμογὶπρ ἰο {μ6 στϑδΐ τηδ]ουιΥ οἵ ΜΙ55., τϑίδ!πβ ϑιόνος, θὰ σΟμΒΙ46γ5 
ἀξ ἃς ἃ ποτηϊπδέϊνθ δΌβο]ΐβ, ἀπὰ τοημάθγβ {πὸ ραββᾶσα; φψμοα αἰέϊπεξ αὦ 

βϑοερέχιτπι τοσίμηι βοϊϊιγηηιε. 

16δ4. Τά περ. ἩΛίο αὐ ἰεαϑέ. ΑἸ] ἔογτπογ βἀϊξίοηβ πᾶνε σὰ μὲν, 

Βυξ 85 μὲν ἀρρδᾶγβ ἰο π|8 ἴο Ὀ6 1Π86Πη15510]6 μΒεσθ, 1 Πᾶνα ἕᾶκοπ {Π6 
Ἡθεγέυ οὗ β πο αεπρ' σερ. 

250. Σὺν αὐτᾷ.] 1. 6. σὺν τῇ Μηδείᾳ Θϑελούσῃ καὶ ἐνεργούσῃ" τοϊέᾷ 

Δεν οὐῦπὶ αϑϑἰδίαποο. ἘῸΤ Ἰπβίδποθ, 1π ον ἴο ἐμοὶ ΠἸξαΐθ ἨΘΓ δβοᾶρο, 

886 ΕἸΠοα Ποῦ Ὀσοίμεν Αρευτέιβ. ΤΒΊΘΓΞΟ μ᾽ 5 σοπ]εοξιγθ, συνευνατὼν» 

ἐπβίεδα οὗ σὺν αὐτῷ, τὰν, 15 ΕΥ̓͂ ΠΟ ΤηΘ8Π8 ΠΔΡΡΥ. 

9358. Καλλίσταν.] Οαἰ]Ἴξέα νγα5 δπι ἃτιοϊθπξ πᾶπηα οὔ πε Ἰϑαπά ΤΈτα. 

ΕἸΕΤΗ ΡΥΤΗΙΑΝ ΟΡ Ε. 

10. Εὐδίαν.] ὙΠΟτΕ 15 Βοτθ ἂπ 8] υϑίοπ ἴο {86 σοιπηπ 0 π8 τ Βΐ ΘΕ 

Βα (κει ΡΙδοβ ἴπ Ουτεπθ, ἀπά ἰο ἐπ τϑνοὶὲ οὗ Ππθ ρβορὶβ ἀραϊπβὲ 

ΑὙοββ διβ. 

89. Κάϑεσσάν «οι. ΤῊΪ5 τεδάϊπο μ85 ἔμ βυρροτέ οὗ {π6 Νϑᾶρ. Μ58,, 

ἃπα 15 ζο]Π]ονγοὰ Ὀγ ΑἸ νγαγάξ, κχαθέσσαντο ἀο68 ποξ ΔΠΞΊΤΕΓ Π6 ψΈΓβθ - 

δηά 1 τηιϑὲ σοπῆβββ ἐμαξ 1 8πὶ ποῖ τηποἢ Ρ]εαβθὰ νι κάθεσσαν, τὸν 

μμονόδροστονν, Ἰπίτοάπιοεά Ὀγ ΒΌΘΚΗ. 

423. ᾿Αλεξιξ,άδα. ϑοπ ὁ} ΑἸ]εχϊδίις ; πᾶταοὶν Οδγτιοῖιβ ἔπ ομᾶ- 
τἸοΐθογ. 

10. Αἰγεΐδαι.. ΤῊΘ ΖΕσίαα σσετα ἃ Τμεθὰπ τᾶς, οὗ τὑυβοτι ἃ ρᾶτέ 

Δοσοιηραπὶοα {π6 Ηδγδο]ϊαε ἱπέο Ῥε]οροππαβιιβ, ἃπά βθει]οὰ αὐ ϑρατγίᾶ. 

Τὸ {ποτὶ Βεϊοηρσεα ΤΉδγαβ, τνμο, ἁἱοπσ τυ ἢ ἃ στοαῦ ροτγίϊοπ οὗ ἐΠ6 581η8 

ῬΕΟΡΙΘ, φοϊοπιβεά ΤΠογὰ : ἔγομπι τ ΒΙΟἢ ᾿β]απά, ἀπάθγ ἴμ6 οοπάποϊ οὗ 

Βαζξαβ, βοιπδ οὗ ἔμεπὶ αἴξεσυγαγάβ ργοοθθάθά ἕο ὕγτθπθ. 80 {μαῇ {π6γα 

τΈσα ὈΓΆΠΟΒΕΒ οὗ {πὸ Ζ ριάς δὲ ΤΠεθοβ, ϑραγία, ΤΙ θγα, ἃπὰ Ουτεπα. 
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110. “Ομοζω.} 45 ἐμ σοπηπῖοη τεδαϊηρ,, σὸ λοισὸν, ὦ Κρονίδα, μάκα- 
6:5, ὙἹΟΙΔΐΕ5 {Π6 τηθίγβ, ἃ υῦῖάθ β6]4 ἴοσ οοη]θοΐαγα Πᾶ5 θθθπ ορεπρᾶ ἔο 
Ἐπι6 οὐ τ168.. ΟΜ Πα Ργοροβεβ ἕο τα σὸ λοιπὸν ὧν, ὦ Κρονιάδαι μ. 
Ῥδυν,, τὸ λοιπὸν ἀεί γε, Κρονίδαι, μι. Ἡεγπιάπη, σὸ λοιπὸν ἔπειτα, 
Κρ. μ. ΒΌΟΚΗ, σολοισὸν ὄπισθε, Κρ. ο. Το Μ58. Βανὶπρ σὸ λοισὸν, 
ὦ πλεῖστα Κρονίδαι μάκαρες, ΑἸΒ]νγατα  οχίγδοίβ ἔτοπη ἔβθτη σὲ λοιπὸν, 
ἃ πλεῖστα, Κρονίδαι μάκαρες, νγΒ] 6 ἢ, ὉΠποαΡ ἢ. ποῦ ΘΠ ΓΕ] Υ 5 δβίβοίογυ, 
15 56}}} ργβίδυ Ὁ]8. ἕο δὴν οἵ τῃ6 δθονθ- πιθπεϊοπθα πη θπ δέϊοπβ : θαξ ἐπ 
ἔγιι6 τϑδα Πρ 15 πὸ ἀοιδθὲ ὁμοῖα, τυ μίοἢ ἐπ ΘΟΒοΙ]Ιαβέ, ἔτοσα μῖ5 Ἐχρίαπα- 
ὯΔ, 6618 0 μᾶνα μα Βείογβ Εἶπα : ον μθ Βᾶγ8: καὶ εἰς σὸν μέλλοντα 
“αὐτὰ χρόνον. 

116. Ἔτσ. ὙΠ Ηδγιπάπη, Βόςκῃ, ὡπὰ ΤΒΙΘΓΒΟΙ, 1 Βοτα δάορε 
188 ΒΒΡΡΥ δοπ]εοίιτα οἵ Ηρθγπθ, Εἰ οὴ 15 ΘΘΥΡΆΙΏΪΥ ΡΓΘΙΈΓΔΡ]6 ἕο ἐστὶ ΟΣ 
57. 

ΞΙΧΤΗ ΡΥΤΗΙΑΝ ΟΕ. 

ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙ.] ΤΙΐβ Οὐδ ἰβ ἱπβουι βθα ἴο Χοποογαέος Ὀτοίμον οἵ 
᾿ἼΒοτοπ ; θαξ {π6 ροοὲ δάἀάγεββοβ Ηἰπηβθὶῦ τἈτοιρΒοι ἕο ἐΠ6 νἱοίοσ᾽5 Ξ0} 
ΤΉ γαβυ θυ] 15, ὙΠΟ, ἔρον ΗΪβ ον δαᾶ ἀδνοίίοι ἐο ᾿ΐβ ξΈμθγ, μ6 σοπῃ- 
Ῥᾶγα8. ἴο ΑΠΕ]ΟΟΠι5. 

4. ᾿Αένναον.} Ὑῇα. ἅτ ἱπάθθίβ ἕο Ηδθυτηδππ ἔοὸν ἐμῖβ θχοβ]δπξ φοσ- 
τβούϊοπ Ἰηβίοδα οὗ ἐς ναὸν, τ» ΒΟ [Π6 τηθέσο 4068 ποῦ δά τηϊέ. ΑΒΙνγατα 5 
τοδάϊησ, ἐς ναὸν ἱερὸν οἱ χόμενοι, Ἰοιπαρα οη ἐΠ6 Νεὰρ. Μ585., το ἢ 
Βᾶνβ ἐς ναὸν ἱρὸν οἰχόμενοι, 18, νγα ἅγ6 ἱποιπϑᾶ ἕο ϊπΚ, ποίμϊπρ' θυ ἃ 
ΠοΥτρέϊοτ οὗ ἀένναον προσοιχόμενοι. 

18, ᾿Απαγγελεῖ.) ΤῸ βυθῆθος οὗ {μῖβ νου ἰβ ἕο Β6 Βοιισμέ βονεσαὶ 
Ἐπθ5 8.0, ΠΑΊΕΙ Υ, ὃ Μϑησαυρὸς ὕμνων, 1. 6. ὃ ὕμνος. 

50. Εὗρές 5 δς. ΤᾺ οἱὰ τοδαϊπρ, ἐλέλιχθον, ὀργαῖς πάσαις, ὃς ἱπ- 
πείαν εἴσοδον, μάλ᾽ ἁδόντι νόῳ, Ἰτοσειδᾶν, προσέρχεσαι, Βεϊπο' ον] θην 
ΘΟΓΓΙΙΡέ, ὙΔΙΙΟΙΙΒ αὐταπηρίβ Πᾶνα θθθὴ τηδῆθ ἰο δοιτθοῖ ᾿ξ. Μοξὲ οὗ 
Ἀ6 πὶ ἅγα πηθηξϊοποά ὃν Ηρυπθ, το Πἰπιςξθ] δα ὀργαῖς ὃς εὗρες ἵα- 
πίον εἴσοδον ἁδόντι νόῳ, Ἰτοσειδᾶν, προσέχεται. ΤΗΣ τοαάϊπρ' ΒΊΟΝ τσ 
Βᾶνε βίνβηῃ 18 βιιρροτίδα ἰπ ρατῦ Ὀγ ἃ Μ8., νυ Β] ἢ Βὰ5 εὗρές 9’ ὃς ἱπ-πίαν 
ἔσοδον μάλα ἁδόντι, ἀπά ἱπ Ρᾶγύ Ὀγ τμ6 ΘοΒο]ϊαβῦ, ὑγῖο βαυβ: ὃς εὗρες 
ἱππείας εἰσόδους, τουτέστιν ἱππικὰς ἁμίλλας. 

Δὰν “νι όνροινμδνων 

“αν. σιν». πὰ τό, 

"ἀν πον ὦ 
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ΞΕΥΕΝΤΗ ΡΥΤΗΙΑΝ ΟΡΕ. 

δ. Τίνα δ᾽ οἶκον.) 80 τῦὸ οπρβξ ἴο τβα, δοςογάϊπρ το ΒΟΟΚΙ᾽ 5 βυρ- 
ϑεβέϊοη ἴῃ 15 ποΐθβ, {που σ ἢ ἴπ 15 ἰεχέ Πα τϑίαϊηβ σένα οἶκον. 

10. Ἔρεχϑέος ἀστῶν.) ΟΥ̓ Ετεοίπειιϑ᾽ οἰξΐξοη5. ΤῊΘ ΑΥ̓μομϊδηβ 85 

ἃ ὈΟΔῪ ἃγα ΘΈΠΕΓΔΙ]Υ {85 ἀεεϊσπαίεα : θα ποτα {π6 ΑἸοτηθθοπῖάςθ ΟὨΪν 

86 τηρᾶηξ, Ηοτγοθοέΐι5, ν. 639, [6115 ι.ι5, ἐμαὲ νη ἔπθβθ τροσο Ὀθαηϊβηθα 

ἔτοπι ΑἸΠοπ5 ὈῪ {π6 Ρ᾿βιξέγδειςθ, ἘΠ Υ ππάθγίοοκ ἔογ ἃ οογίαϊῃ 58 τὴ ἴο 

τε θι1] ἃ {π6 ἔδτηρ]ε οὗ ΑΡ0110, γος ἢ μὰ θδεπ θατγπέ, ἃπά {παξ, ΔΙ ΠΟυΡ ἢ 

ΠΟΥ σγεσα θοιπά ἕο Ὀυ14 10 ΟΗ]Ὺ οὗὨ ΟΤΑΙΠΑΙΥ βέοπθ, {μοΥ σοπβίγποιοα 
{86 ἔαςαδε οὗ Ῥαγίδπ τπᾶγῦ]8. 

ΕἘΠΙΘΟΗΤΗ ΡΥΤΗΙΑΝ ΟΡΕ. 

4, Τὰς κλᾷδας. ΤῊΒ σοτηπηοπ τϑϑήϊησ, κλαΐδας, ΥἱοΪΑΐθ8 ἔπ τπὲ- 

ἐγθ, 8πα 1 πὶ ποΐ βαξβῆβα τυ ΘΟ τη ᾽ 5. σογγθοίϊοπ τι: δας. Βυΐ 

ΑΒ] τναγάΐ ρογοοῖνβα ἐπαῦ ἐμ ῬΤΌΡΟΙ τοδάϊηρ ΠοτΘ 18 τὰς κλᾷδας, {πε 

ἀγέϊοῖθ Ῥεϊπρ ἔουπὰ 'ἰπ ὁπ Μ5., ἃπά κλᾷδας οΥ κλᾶδας ἵπ Τηϑηγ. 

ΤῊΣ ΒΟ] ἸΑ5ε᾽ 5 Ἱπέθγργθίδειομ 4150 15 τὰς μεγάλας κλεῖς. 

12. Πορφυρίων. ΤΡογρίιψγίοη τγᾶβ ὁπῈ οἵ [Π6 σ᾽απίβ τῦ8ὸ τη8646 τγᾶγ 

ἀραϊπβ Ηρανβη. 
88. Μιδυλιδᾷν. Μααν α πτὰβ με πᾶπιθ οὗ {π86 τᾶσδε ἴο ΒΟ Ἑ 

Ασιβεοσμθπεβ Ὀοἰοπρθά ; δπά 853 {Π18 ἔδπῊ}}ν Π84 Ὀδέογα σαϊπρα τηδην Υἱο- 

ΤΟΥΪ68, δ ηά 85 18 ΘΊΟΓΥ υνᾶβ8 ΠΟΥ 511] ξασίποι οχαϊζθὰ ὈΥ ΑὙΙΒζοτη 68, 

16 ροοῦ ἀρρ]ϊ1ε5 ἐο Εἰπὰ ἔθ ργαῖβα τυ ΒΙο ΑἸηρμϊατγαιβ θεβίουγεά ῥτο- 

ῬΒΘΕΙΟΔΙΥ ὁπ μἷβ ΟΠ 8500, ἀπ [Π6 30Π8 οὗ ἔπε Πεῦοεβ εηρᾶσϑα ἴῃ ἴῃ6 

Ἐγβὲ ΤΒοθδπ τνᾶτ. 

58. Ὑἱοῦ. Νατιποῖν, ΖΕ ρΊΔ]ειβ ϑοπ οὗ Αἀταξέυβ, {Π6 ΟΠΙΥ οπα οὗ {Π|6 

βθύθη ΕΡΙΡΌΠΙ γγΠ0 τὴᾶβ 5181π δὲ ΤῊ ΘΌε8, 
55. "Αξαντος εὐρυχόρους ἀγυιάς. Τῆε ὑυοαά 5ἰγεεβ οΓ ἍἊῬαΞ5. 

ΑΥΡῸΒ ἰβ Βεῖα πιθᾶηΐ, ΠΟγΘ ΑΡὰ5 τεῖσπθά, ΗὌ τγᾶβ ξοη οἵ Γινηοβι, 

ψΒοτα Ηνρογιηπεβέγα βαν θα, υν θη ΒΕΓ 5ἰξίουβ, [Π6 ΤΠ δ] ά 65, ΚΠΙοά Ἐπ εῖτ 

Βυβθαπάβ. Αὰβ νγὰβ σταπαζαδίμοσ οὗ Αἀτγαβέιιβ, 8π4 δίμεν οἵ Τα]. 

58. Γείτων ὅτι μοι. ΤῈ 15 Ξιρροξββά {παῦ {Πμϑγα ὑγεσα ἴπ ΤΏΘΡΕ5, ΠΘὰΓ 

ῬΙπαατβ μοιιβθ, ἃ ἴθιηρὶα πᾶ ογδοὶα οἵ ΑἸἹοπιθοι : δ {μϑγεΐοσε Ὁ} }5 

Βῖτα 88 πεῖσίδοιιτ, ἃτιὰ σμαγαϊαη οΓ ̓ ὶδ ροββεββίοτϑ. 

6. Οἴκοι.} “4ὲ ἤοπιε, [μαΐ 15, αἱ σ᾽ πα, ΥΠ6ΓΘ, 88 16 Δρρθᾶτ5, Ατιβ- 
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τοῖαθποβ Βαα θθθη νἱοζουϊουβ θοΐοσθ, ἴπ [μ6 Πρ μΐδῃ ραπιθβ ςεἰοθγδίθαᾶ 

{Π6γ ἰῃ Βοποὺγ οὗ ΑΡ0}1ο. 

78. Χρόνῳ. ΑΘΤΕΘΔΒΙΥ ἴο βοιηα ΜΙ 55.) νγα εῖτα τι ΒΟΘΚΉ, χρόνῳ, 

Υ ΠΙΟΠ τ ΘΟΏΒΙ ΔΓ ῬΓΘίδυα }}]6 (0 πόνῳ. 

87. Δεδαγμένοι.Ἷ ΤᾺΪΒ γοδάϊηρ, ὑγΒΙ ῃ ΑΒ] ψαγάῦ σῖνεβ, πα τυ Β] 
ἀπ ΘΟ ΒΟΙΙαβῈ ἱπίθυργοῖβ ΒῪ δακνόρενοι, γγχ6 Ρτεΐδγ ἴο ἐμαΐ οἵ ἔπ φοτηπαοῃ. 

τοχῦ, δεδαὶγμένοι, οΥ ΗογππΔ π᾿ Β οιπθπάδίξιομ, δεδαιγ μένοι. 

95. ᾿Εσάμεροι.] ΤῊΘ 5ϑιθϊπηθηῦ Πα ἘΣ ΡγΘββθα παίαγα!]ν βιισροβίβ τὸ 

ἔϊι6 πηϊπα οὗ {μ6 οἰαββῖοαὶ σθαάθγ {μ6 Ῥθδαθ } γευβα5 οἵ ΑὙΙβιορμᾶποβ, 

Ἂν. υ. 688 :- 

Αγε δὴ, φύσιν ἄνδρες ἀμαυρόξιοι, φύλλων γενεᾷ προσόμιοιοι, 

᾿᾽Ολιγοδρανέες, πλάσματα πηλοῦ, σκιοειδέα φῦλ᾽ ἀμενηνὰ, 

᾿Απτῆνες, ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοὶ, ἀνέρες εἰκελόγειροι. 

ΝΙΝΤΗ ΡΥΤΗΙΑΝ ΟΕ. 

10. Δάλιον ξεῖνον. ΑΡΟ]10, οπι 18. γεῖναὶ ἴπ Γἰθνα, Ὁτϊπρίηρ ΨΊ 

᾿ Ἐπ Οὐτθπθ, ΨΨΒοπι Πα μδα φαττϊοα οἵ ἔγοτα. τηοιηῦ ῬΈ]ΙΟΠ, 18 σΘρτο- 

βϑηίθα ἃ8 Ὀεὶπρ' γοοϊνβ ὈῪ πιιβ, Ὀθοδιιβ8 81} πηᾶτγᾶ 8 ΘΟΠΟΘΓΠΒ τγῈ ΡῈ 

ππᾶρυ {Π6 βυροιιπίοπάθποο οὗ ἐπαῦ ροάάεθββ; δπὰ μα Βϊπηβαὶ]ῇ 15 μθγα 

οΔ]]οα ξένος, ποῦ ἴῃ τϑίδγσθποθ 0 θπιβ, θαΐ ἴο Πὶβ τϑοθηῦ ἈγσΊγ] ἴῃ πᾶ 

Ομ πίτυ, ποθ Ἠ6 τγὰβ ποῦ ἃ5 γεῦ ὑγογβῃϊρρεὰ ἴπ Τρ γᾶ. 

18. Μιχϑέντα.] Μιχθέντι 5ίοοά ἴῃ {86 ἑοχῦ, 11} Ηθγιπδπη οχίγδοϊθα 

ἔγοτα [Π6 ΘΟΠΟ]Ἰαβὲ {πὸ ὕσιια τϑδαϊπρ' μιχθέντα. 

79. ᾿Ιόλαον.1 ΤΩ ϑομο Ἰαβϑύ τοϊαΐεβ {πᾶς Ζοίατιδ, ἴπ6 πϑρμονν ἀπά 

ποπϑίαπῦ, οοταρϑπίοη οἵ Ηδγου]εβ, μανὶπρ, αἴξε Η15 ἀθϑίῃ, Ἰθατηῦ ἐμπαὲ 

Ἑυγυβίπειιβ μα ο8]16 4 οα 186 ΑΥμθηΐδπ8 ἕο ἀδ νον ἂρ {π6 Ηγδο! δ, 

Ἐμτθδίθπίπρ' ἔποπὶ νυ ἢ τγὰσ ἴῃ {Π6 ονθπί οὗ ἐμοῖγ σεΐμβα], επύγοαξεὰ μὲ 

Ὧδ ταῖσς Πα τεϑίογθά ἴο 11ἴ6, ἀπά {πδὲ, ΗΪ8 Ῥσᾶγϑγβ θεὶηρ μβθατὰ, Β6 βἰθυν 

ἘΔ γυβίμθιβ, 84 ἀραὶμ τούτη ἴο {Π|Ὲ 5Βμ8685. 

82. Πατροπάτωρ.Ἶ ἰ. 6. ΑΠΙρΡὨϊγγο, ἔα μοῦ οὗ Τρ ΪΟ165, τνΠοβα 5οπ 

ΤἸοΪδΒ νγ88. 

88. ᾿Αναμέμναται.Ἶ 1 τυ ἀναμέμνασαι ψὶ ὰ ΑΒ νταταξ, τῦθο πιθη- 

τἰοηβ βοπ ΜΙ55. ὑπαὰξὲ πᾶν ἀναμέμναται ἀπά ἀεὶ ἄμμναται. 1 ῥτοῖδγ 

ἘΠῚ5 το Ηδγπιδη π᾿ Β οπποπάαίίοπ ἀὲ μέμναται, δἀορίεά Ὀγ ΒΌΘΚΕ ἀπ 

ΤΙ οΥΒΟι, {πουρὶι [μ6 Ἐτγτα. δῖασ, οἶνεβ ἀὲ 85 ΡΙπάδγ᾽βι ὙΤΠ6 ΘΟΙΏπιοα 

τοϑάϊηρ ἀεὶ μέμναται ἰβ ποῦ ἴῃ ΘΟποσ ταὶ ἐν γι {Π6 πιεῖγθ. 

᾿ 
᾿ 
ἡ 

ἢ 
“ 

ἷ 
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81. Νίσον τ᾽ ἐν λόφῳ. ἱ. 6. ἐν Μεγάροισι, ἸΝίδιιΒ τγᾶβ ὁπ6 οὗὨ [ῃ6 
δποῖοπέ Κὶπρϑ οὗ δίοραγα. 

94. ᾿Αλέοιο γέροντος.) ὙΠδὲ 15, Νϑγθιβ, ἴο ὑυΒοτη 15 Πογα δἰἐγι δε 

ἃ βᾶγϊπσ' ῬΓΟΌΔΌΪΥ θοτγουγθα ἔγοπι Β0Π16 8 ΠΟΙ πΐ Ροετη. 

106. Ἴρασα.} 71.αϑα, ἃ οἰΐγ ἴπ 110 γα, ποῖ ἔτ ἴτοπὶ ὕυγεπθ. Ηρα 

Ττοϊρποα ΑἋπέωιιξ, Το ργοβεγοα ἢϊ5 ἀδυρσ ξεν Α]οδὶβ οσ Βᾶγοθ ἴπ τπᾶττὶᾶσα 

ἴο Εἴτα το 5Βου!α ργονα υἱοζογϊουβ ἴῃ ἴΠ6 ἔοοί-τᾶσ, 

114, Πὰρ σέρμασιν.} 1 πᾶνε ἱπίγοάαςεα [}]8 ετηθπάβέϊοῃ ᾿πβίεδα οὗ 

ἔμ σοπαπιοι τϑαϊπο ἐν τέρμασιν, ἃ5 [Π6 τηδίγα τε αἶγα8 ἃ Ἰοηρ 5.180 8 

Βεΐοτε ἐν, ὑυΒἰομ οαπποΐ Ὀ6 οὈίαϊποα Ὀγ ἸΙδανὶπσ {Π6 ἐεχέ 85 18 15. ΤΙ Βίουσοκ 

αἶβο, ρεγοθινίησ ἐΠ6 προθβϑι τυ Οὗ ΘΟΓΓΘΟΙΙΟΠ, ὈΓΌΡΟΞΕΒ ἕο ἔγϑηβροβθ {Π6 

Ῥτεθροβιεἴοπβ, ἀμ ἐο γοδά χορὸν σὺν σέρμασιν.. ἐν δ᾽ ἀέόλοις. 

138. Πολλὰ δ᾽ οἱ. ΟὐπηΤΟΠΙΥ πολλά μεν, νυ ΒἰοΒ ΒΟΘΚΕ σἤβηρεβ ἕο 

πολλὰ μέν" Ὀὰὺΐ μὲν 15 4]ΐθ ἈΠΠΘΟΘΕεβασυ μοτθ, ἃπά ττοῦἹὰ ὈΥ͂ ΠΟ τηθ8ῃ5 

Β6 ἂπ ἱπιρτονοιπθηξ. ΤῊ ΘΟΠο]Ϊαϑὲ μὰ δὲ, τ ΒΙΟἢ ἐπ βθηβ8 τ] αἶΓΕΒ : 

1 {πεγεΐοσα υυτιΐα δ᾽ οἱ, δ θε  ατπσ οἱ ἴῸν μιν. ΤῊΘ τηθαηὶπρ' τηᾶν 6 

ἔδυ ἐχργεββθᾶ : πολλὰ δ᾽ ἔκεῖνοι ἔῤῥιπτον ἐπ᾿ αὐτῷ φύλλα καὶ στεφά- 

γους, απα ἔδον ἐΐγεὶν οπ ᾿ἴηι πιαπῃ ἰεαῦσες απ οΥΟιυτιΣ. 

ΤΕΝΤΗ ΡΥΤΗΙΑΝ ΟΌΕ. 

4.. Πελινναῖον.Ἷ Ῥεϊππιηι, ἃ εἰΐν οὗ ὙΠεββαὶν, {π6 παίϊνο ρ]δθε οὗ 

Ἐδ6 νἱοΐογ. 
47. Νασιώταις. Ὑμαῖ 15, ἔμ6 ἸπΒδιαπίβ. οὗ ϑευρῃο, ὙΒΟΙῚ, ΟΥ 

ταῖμου ἐμὶν Κὶπσ Ῥοϊνάδβοΐεβ δηὰ μἷβ οουγί, Ῥεγξθὺβ ομδησοά Ἰηΐο βἴοηβ 

ΒΥ πιρᾶπβ οἵ Μίράιια᾽ 5 μϑαή, ἴπὰ οτὐάδθγ ἕο τεύβθπρα [Π6 ἱπα!ρη 65. ἴο 

τ ΙΟἢ ΗΒ τποῖπεγ Τ)ᾶπᾶδ μ84 θθθη βιιθ]βοίβα. 

85. ᾿Εφυραίων.] Ὀιετοπῦ οἰτϊε5 τα Κπουγα ὉΠάοΓ [86 πᾶππο οὗ ΚΞ’ ρὴ- 

γα; Οὐτίπιῃ, ἔογ ᾿πβίδποαβ, 15 50 οὐ ]θὰ Ὀν Ηοιποσ, ἢ]. υἱ. ὑ. 152 : --- 

ἜἜσσι πόλις ᾿Εφύρη, μυχῷ "Αργεος ἱπποδότοιο. 

Ἀποίμον Εργτα, ἰπ Τ᾽ βεβρτοίϊα, 15 τπθπίϊοπβά, 1]. 11. υ. 689 : --- 

Τὴν ἄγετ᾽ ἐξ ̓ Εφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. 

ΤῊς Ἐρλψτγααηπβ Πθτα πᾶιηεὰ ἅττα ποῦ ἴο 6 οοπίοιπαεβα τῖτμ δὴν οὗ 

ἔπεβθ, [Ὁ ἀρρβᾶγβ ἐμαΐ {π6 οἷΐν Οὐᾶποπ ἴπ ΤἬΉβββαΪν τῦᾶβ ΓΟΥΙΠΟΙΪΥ 

0811εα Ερῆγτα. 16 τγᾶβ Ῥσόρδῦὶν απᾶθγ [ἢ6 ἀοτηϊπίοη οὗ ΤΒοταχ, ὁπ οὗ 

πε ΑἸουδάεθ, δὲ σγῆοξα τϑηϊιθδὲ Ἐπ|8β Οὐδ τρὰβ σοπηροξθα ἴπ ΒΟΠΟῸΓ οὗ 

ΗἸΡΡοοΙθα5 ; {π6 ροεῖ ἐμεγεΐοσβ ξᾶγβ {παΐ ἐπε Ἐρλντααπ ιυἱϊ! ρον ἔογίλι 
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λὲς ἀπῖοοέ υοΐοο ὃῃ Ρεπθιιδ᾽ βέγεαπι; ὈΥ τυ Ἀἰοΐι 15 τηϑδηΐ, ὑπδξ Ἐμδν τυ} }} 

βίη Ἐπ ρσδβοπῦ ΒΥ ΠΊΠ. 

60. "Ἑκνιξέ γε. ΤῊ]Β τϑδάϊηρ,, τυ ΒΊΟᾺ 18 Ηου πθ᾽ 5, 1 ῥτοΐεγ ο ΒΒ πα ᾽8 

ἤχκνιξε τὰς, Ἠδτιηπη᾿Β ὑπέκνιξε, οὐ ΒΟΘΚΒ᾿ 5 ὑπέκνισε. ΤΒΙΘΓΒΟΒ 5 οο- 

Ἰεοξατε, ἔφωτες ἔκνισε φρένως, 4068 ποῦ μ]6Ά58 πη|8 τη 0 ἢ, 

69. “Α.᾿.1 ΤῊ 5θηβα ἃπά οοππθοῦϊομ οὗ 86 ρᾶββϑρβ δυϊἀθ με] 5Πονν 

Ἐπαῦ {815 σογγθοίίομ ργοβοπίβ ἐπ6 ἔγιιθ τθαάπσ, ΤΠ σοτητηοπ οχύ Πᾶ8 

π᾿ ον τε ϑοΒμα, []οννῖπρ οπο Μ5., ᾿πίσοάποοβ κδελφεοὺς δὲ ἐσαι- 

νήσομεν. Τὸ ἁνοϊά {μ6 Βἰαξιιβ, Ηδθυπθ τυτϊίεβ ἀδελφεοὺς δέ τ᾽, τγΒιοΒ 

δβ. ΘΓ ΔΙ ΠΥ ΞΌΡΘΙΪΟΥ 0 μὲν, ΒΟΘΚΙ᾽ 5 σογσβοῦϊομ, δπά 5{1}} Ιὔοσβϑ 50 [0 

ΑΒΙνατάτε καί. ΤᾺΪΒ Ἰαΐίοσ οὐϊεῖς οΌβογσνεβ οἵ ΒόΘΚΒ᾽ 5 τοδάϊηρ, ψμοά 

πιΐβογε Ἰαηισιιοέ, στο ἢ τη ΔΥ τποτα ἔσαν Ὀ6 βαϊὰ οὗὨ ὨΪΒ ον. 

ἘΠΕΥΕΝΤΗ ΡΥΤΗΙΑΝ ΟΠΕ. 

4, Μελίαν. 27εῖϊα, ἀαπρ Ἀίον οἵ Οὐδαπαβ θγ ΔΡΟ]1ο, τποΐμεν οἵ (μ8 
Βοοίμβᾶνεγ ΤΌ ΠΟΤι8. 516 νγᾶ8, ΠἈθ {Π6 [πγϑα οὔμογβ πᾶτηθ δ]οῃρ' τυ 

- ΒΘΥ, 50Π16 παίίοπαὶ ἀθιγ οὗ {μ8 ΤΠΘΌΔπβ, νγοσβῃιρροά, 1Ὁ ἄρρβᾶιβ, ἴῃ 

Π6 (δ Ρ]8 οὗ ΑΡο]]ο, τηθπυϊοπρά ᾿πὶ ἔμπα ργθβεπῦ ρᾶββᾶρβ, 

88. ᾿Αμευσιπόρων πριόδων.] Α5. {86 πηρέτα Βι8εβ ἔοτα {Π6 ἀ808] 

τοδάϊηρ ἀμευσίπορον τρίοδον, »γ8 τοῖον ἢ ΒΌΘΚΗ, ἀρμευσιπόρων πριό- 

δων, το τυ ΒΙ ἢ ἘΠ6 5 Π}1]Γ βουπαβ οὗ Ο ἃπά Ὡ Ὀγοῦδ]Υ σαν τῖβθ. ΑἘΒ]- 

νγαγά 5 ἀμευσιπόρους τριόδους 15 τῆοτα τοπιοΐα ΠΌΠῚ Π6 ΘΟΠΊΤΠΟΠ ἰεχέ. 

41. Μισθῶ ῥα συνέθεν.) ὙΤμὰ5 1 Πᾶνε οοτγγεοΐθα, ᾿ἱπβίθαα οὗ μισθῷ 

συνέθευ, νεἈΙοἢ ἐπα πιθέγα 4065 ποῦ δ μαϊτ. ϑΌΓΙῚ6 χϑδα μισθῷ γε συνέθευ, 

δια ΒΟοΚΗ μᾶ5 μισθῷ συνετίθευ. 

42. Αλλα γ᾽ ἄλλοις. ὙΠῸ βυρογιουιῦν, ἱπ τορατα ΒΟΙΝ ἴο βεηβε πᾶ 

τηθίγο, οὗ {π18 τϑδάϊπσ, τυβίομ 1 μάνα ἱπίγοάποεά ἔὸγ {πὸ βγβῦ {ἰπη6, 

ταμβὲ θ6 ονϊάθπξ το {Π6 βοβοϊασ, ἄλλα γ᾽ 15 βυρροτίεα ὃν ἃ ΜΝῖδ., ἀπὰ 

Βοίδε ρτοροβεά ἄλλῳ. ὙὍπΠδ δοιηπιοῃ τϑδήϊηρ 15 ἄλλοτ᾽ ἄλλα χρὴ, 

Ὁ ΒΙΘ, ἔογ [Π6 888 οὗ {πὸ τηδίτθ, Βομτηϊά ομαπραα ἱπίο ἄλλοτ᾽ ἄλλ᾽ αὖ, 

δᾶ ΒΟΘΚΕ ἰηΐο ἄλλοτ᾽ ἄλλᾳ. 

47. ᾿ολυμπίας.] ΤῊΙΒ 18. αἴβοὸ {π6 τεδάϊηρ οὗ Βομπιϊά, ὕϑυ!γ, 

᾿οΟλυμσίᾳ «΄. ΒΌΟΚΗ Μμ88 ᾽Ολυμπσίαν. 

54. Ἐυναῖσί α΄, Ὡς. ΤΠῖθ5. ραββᾶρθ, τυ ΒΙ ἢ μᾶ5 οίνεῃ ἃ στεᾶξ ἀ68] οἵ 

τοῦθ ]6 ἴο ἔπ οὐ εἴ685, 15 πον ργθβθηΐϊοα, 16 15 Βορεά, ἴῃ ἃ τιοσα ἱπέε]]1- 

ΘἸΌ16. 5μβᾶρθ {πᾶῃ μδγθίοξοσθ, ὈΥ͂ τηθὰπ8 οὐ β0π18 ΔΙ [βγδί] 088 ἴῃ ἐΠ6 (εχξ, 
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ἃπᾶ ἂἃπ ἱπιρτονυθᾶ ρυποίιδέϊοθ. ΤῊΒ σοτηπηοη τοϑάϊηρ 15 σίγα δὲ {Π6 

ἴοοέ οὗ ἐπα ρᾶσρθβ. Τμδϑΐὲ οὔ ΑΜΒ] νγατάξ τηᾶν θεὲ δα α64, τυ ἢ 15 1π ΞΟΠῚΘ 

ἄδοτοϑα βῃρρογίβα Ὀγ πα Νεβρ. Μ585. συραννίδων" ξυναῖσι δ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖς 

σέσαμαι", (φϑονεροὺς δ᾽ ἄμυν "Ατα") τᾶν εἴ τις .... ἀπέφυγεν, μέλανα 

δὲ, καλλίονα ἐσχατιὰν, θάνατον κτᾶτο; .... πορών. 

ΤΎΥΕΙΕΤΗ ΡΥΤΗΙΑΝ ΟΠΕ. 

8. ἼΑνα. ΒοΒπηα τεδαβ ἄνασσ᾽, ἴπ τ ομ ΠΕ 15 ἔ]Π]ουγ θά Ὀγ ΑΒΙγαγάξ, 

ῦε Ἐδ1ΠῈ 16 Βεδεξεσ μούσενεσ ἴο δάμπετα ἴο ἐμ 8 σομπηπίοη ἐδχέ. 

19. Εἰναλίᾳ. Αἴτον 1815 τρογτὰ, Ηδγπιδηπ οἵ [15 οὐγῃ δας ΠΟΥ ἐν 

δθάβ τε, τ ἢ, ἐπουρσῃ δαορίεά ὈΥ ΤΠΔΠΥ τοοεπὲ βαϊζοῦβ, γα ἀ0 ποῖ 

ΘΟΠΒΙ 6. ΠΘΟΘΞβΑΓΥ. 

18. Φόρκοιο.1 Ῥ οτοιιβ᾽ ταοο, {πὲ 15, ΗΪ5 ἔμσθα ἀδυσῃξογβ, {πὸ αοτ- 

5015, ὙΓΏΟΒΘ ΠΑΠΊΕ5 ἅτε ϑ:Π6πο, Επισγα]6, ἀπά Νίθηβδ. 

- Μαύρωσεν.] 80 τῦὸ τοδὰ τνῖτῃ ΒΟΘΚΕ ἱπβεθδα οἵ ἀμαύρωσεν, ἀπὰ 

ΤΩΔΥ ΟὔΞοΓγα ὖ ἔπ6 βᾶτη ἔπι, ἐπαξ ἔγοπι ἘΠ15 ἔογτα οὗ {π6 υγοτά τυϊέμουξ 
α, ἴμε τιοάθγπ αὐθακβ 38 μαῦρος, δίαοϊι, ἀπά μαυρόνω, {{ δίαοκεπ. 

26. Πόλε, Χαρίτων. ΒΥ ἕλε οἱέψ 9. ἐλε (ὐγασεβ 15 μδτα τπϑαπέ Οτ- 

Ὁ Βοσπθποβ ἱπ Βωοέϊα, πρᾶτ τυ Ιοἢ, οα 186 θ8πῈ5 οὗ [6 ΟΡ ΒΊβ5, σγεν 

τοϑβ Ξε ἴον ἤιξεβ, νυ ΒΙΟἢ ὑγεσα ἴῃ στοαῦ τοραΐθ. 

929. δ᾽ ἐσελεύτασέν νιν ἤτοι. Ὑἴ7ε ἅτα ἱπάεθέεά ἕο ΒΌΘΚΗ ἔτ {815 ἐχ- 
φοἸ]]επέ τϑαάϊησ, τυ ΒΟ, 85 δἤἴογάϊησ ἃ ποτα ἀρρτορυιδία τηβαπὶηρ, 1 Πᾶνε 

ἐμουρσῆι ὲ ἐο δάορέ, {που Ρ ἢ {Π6 σοτημηοη ἑεχέ 15 Ξιρροτγτοά ὃν {πε ἰπ- 

ἰογρτγθέδίϊοπ οὗ {π6 β Βο]ταβέ, 

81. ᾿Αελπσεσίᾳ βαλών. ΒΟΟΚΉ, ἔτγοιη βοπιθ ΜΙ5353.,) υτῖῖεβ ἀελστίαν 

βαλὼν, ἀπὰ ΑΒ]τγαγάξ, ἔτγοπι {μῃ6 Νϑαρ. Δ55., ἀέλστοις ἐμξαλών" Ὀὰΐ 

τῦ6 566 ΠῸ ΠΘΟΕΒΒΙΕΥ [ῸΓ Δ ΠΥ ἀεον!δίϊοη ἔγομῃ [Π6 σΟΠΊπιοη ἴοχί. 

ΕἸΕΒΤ ΝΈΜΕΑΝ ΟΕ. 

ΑΥ̓ΎΝΑΙ Ω. ΟἈΒτογηΐμβ, ὁπ οἵ {π8 πιοβέ ἀἰβει πο αἰβηθα Ἰῃ μα ὈΣἐδηῖβ5 

οὗ ϑυγᾶσαβθ, ῬΡγοΡΔὈ]ν οαυξεα Εἰπιβοὶ ἕο θῈ Ῥγοο δι πηβα 85 ἂἃπ ΖΕ ἐπααη, 

ἴπ οσάεσ ἴο τᾶ ἢἷβ οουτέ ἴο Ηϊογο, Ηἰβ Ὀγοίμογ-  η -]ανγ, ὈῚΥ Ποπὶ πα 

οἷἵν οὗ Φϑεπα τγᾶβ ξυυπαεά. 

1, "Αμανευμα.) Οτέγρία 18 μογα οδἱ]Ἱεὰ ἀμ σνευμα ᾿Αλφεοῦ, Ὀεσᾶιδα 

ἴξ τγᾶβ βαϊὰ ἐμδῦ (6 ΑἸρΒ δι σομεϊπιιοά 115 οοιγεθ ἀπάογ ἴμ6 568, 11}} τὲ 
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τοδομῃρα ἐμαΐ ἰβ]απά, 8η4 ἐπογθ τηϊπο]θα (8 νγαίθυβ τυ Ί ἢ ἔπ6 βίγθᾶπι οἵ 

Ατϑίμβᾶ. 

18. Σπεῖρέ νυν. ΤῊΘ ταθῦγα τεθοίίπρ ἔγειρε νυν, τγα Βανθ δα πηϊτθά 

πο οὔτ ἰοχὲ Βθοκ᾿β ϑιπηθηθδίϊοη σσεῖρέ νυν, ὙγΒΙΟΝ μ6 ἀογῖνοα ἔγομη 

{86 ΒΘ μο]Ἰαβέ, νο ῥγοθὈ]ν το 80 ἴῃ Ἠβ σορΥ οὗ ῬΙπάασ. ΑΒ] αγας 

Ῥοὶησ οὗ ἃ ἀἰβδγθπὶ ορὶπίοῃ ὑγᾶπβροβαβ ἴΠπῸ6 σγογάβ τμ8: νάσῳ ἔγειρέ 

σιν ἀγλαΐαν νῦν. 

88. Ὥσπερ ὧν.) ΤΏ σοπητποη τοδάϊπο ὡς ἐπεὶ 15 ποῦ 51 4}0]6 ἕο {Π6 
Ἄδοπβίγποίίοπ οἵ [Π6 Ρᾶββᾶρθ, ἃπα νγὰβ δυἹ θην πη πουνπ ἴο ἔμ6 ΒΟ μο]Ἰαϑέ, 

ὙγΒΟΒΘ νου ἦβ ἅτα : διηγήσομαι, ὥσπερ ἐκ τῆς μητρικῆς νηδύος εἰς τὸς 

αὐγὰς ἦλθε τὰς ἡλιακὰς ὁ Ἡρακλῆς, καὶ ὅπως μὴ δυνηθεὶς διαλαθεῖν 

σὴν Ἥραν εἰς κροκοδαφὲς ὕφασμα ἐνετέθη σπαργανωθείς. 1 Βᾶνα {Β6τα- 

ἴοτο οοτγθοῖοά ὥσσερ ὧν, ἡ ΒΙΟἢ ἀρΡΡΘᾶΥΒ. [0 τὴ8 πιοσθ το θ4 16 ἐμπὰπ ὡς 

ἄρα, ΒΟΟΚΠ᾽ 5 Θπιθπάδέϊοη. 

89. Βασιλίς.1 ΤῊ πιρῖγο ποῦ δαπιηϊεπρ' βασίλεια, ΒδΟΚΗ τραάβ 

βασιλέα" Ὀυΐξ 85 {πὶ8 ἔογπι οἵ ἐπ τνοτὰ τὰν 6 σομπβιἀογοά βοιποινῃαξ 

ἀουθε[α], 1 ρτοβον βασιλὶς, αβεα Ὀν ΕπτῚρΡΙ468, Ηδς. υ. 548 : --- 

Δούλη κεκλῆσθαι, βασιλὶς οὖσ᾽, αἰσχύνομαι. 

86. ᾿Εκνόμιον.] 1. 6. τὸ ἔξω ποῦ νόμου, ἄηθες, οὐ νομιζόμενον, κγιτιδιαῖ, 

επἰγαοταϊηπαγν.- 

58. Παλίγγλωσσον. Τῆι γϑρογέ 0 ἐΐι6 Ἠιθ85ΕΉ ΕΥ̓ 5 ἔο ὧδ ἐΐα οοπ- 

ἐγατῃ ; ἴον {πον Ὀτουρμς Πἰμα νγογὰ ἐπδὲ ἐη6 ὑννῖπβ μα4 Ὀθθὴ ἀδνουγοά 

Ῥγ [18 βουρβῃΐβ, ὑνβθγθαβ Π6 ἔοιιπὰ {Π| βογρθπίβ βέγδπρ]θα ὃ. οπμ6 οὗ {Π6 

{νυν 18. 

66. Φᾶσέ οἱ. ΤῊΙΒ. σοτιθοῦίοη 15 βαποιϊοπρα Ὀγ ἐμ6 τγοστάς οὔ ἰῃ6 

ΒΟΒΟΙΙαβὲ, εἶπεν αὐτῷ καὶ τοῦτο ὃ μαντευόμενος Τειρεσίας. ΤῊ οοπη- 

ΤΩΟΠ τ Δα ]ηρ 18 φῶσέ νιν. 

67. Καί γ᾽ ἄρ᾽. 1 Βᾶνο τπουρῃΐ ργοροῦ Ποσα ἕο τυτῖία γ᾽ ἄρ᾽ ᾿πδέθδα 

οἵ γὰρ, ννἈΪΟὮ 15 4υϊξα οὔἴδηβῖνθ. 

69. Τὸν ἅπαντα.) ΒΟΟΘΚΆ, ᾿π ταΥ οϑεϊτηδίϊοη υυἱ μου βα β οἰθηῦ στουπάς, 

ἔγδΏΒρΟΒ65 {ΠπῸ υγογάβ οὗ {815 ρᾶββᾶρε {πι|8.: ἐν εἰράνᾳ καμάτων μεγάλων 
Η “ε ΄ ἈΝ, ἢ ΄ ν᾿ λ Χο να ΄ ΓΕ 
ἐν σχέρῳ ἀσυχίῶν τὸν απῖαντα χϑονον σοινῶν φχοντ ἐξαίρετον, ΄ι 

ΒΕΟΟΝῸ ΝΕΜΕᾺΑΝ ΟΡΕ. 

4. Πρῶτον. 1 ῥτγδέεσ πρῶτον ἴο Ηδυπθ᾽5 ςοπ]θοΐιτο πρώταν, ἹπουρᾺ 
ἀῃς ἰατίον 18 δαορίθα ὈῪ τηληγ. 
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11. ᾽Ορειῶν.Ἶ ΤῊ]5 θρι ἐμεῦ 15 Δρρ]164 ἴο {π6 ΖΙείαάε5, Ὀδοαιιβα ἔμον 

τρεγα τοργθβθηίθα 85 ἐπε ἀδυρμίειϑ οἵ Αἰ]δβΊ Τῇ ϑοβο αβὲ σῖγεβ Ὁ8 

8π ορὶς ἔγαστηθπέ οοπέδι πὶπρ' ἐμ ΕΙΓ ΠΆΙΠΊΒΒ : ---- 

Τηὐγέτη τ᾽ ἐρόεσσα καὶ ᾿Ηλέκτρη κυανῶπις» 

᾿Αλκυόνη τε, καὶ ᾿Αστερόπη; δίη τε Κελαινὼ, 

Μαῖά τε καὶ Μερόπη, τὰς γείνατο φαίδιμος ἴΑτλας. 

18. Σαλαμίς. Βίποβ ϑαίαπιῖξ 1ῖβΒ βεγαὲ ΒΟΠΟΌΓΔΟΙΥ τηθηϊϊοπθά ἴπ 

δοπποοίίοπ τυ ΤΙτηοάθτηιι5, τγα τη υϑδ ΒΌΡΡΟΒβα ἐπέ, Δ᾽ που σι μὸ τᾶς 

δὲ Αἰβοπίαη, θεΐπσ, ἃ5 Ὑ76 ΙΠΔΥ͂ ἱπίδτ, ἃ πδίϊνε οἵ ἐμ θογοιρὰ οἵ 

“«Αεΐατπα, ᾿6 Βα ῥσοθαὈ]Υ Ξοιε]εα ἴῃ ἐμπῇ 1514πα. 

ΤΗΙΒῸ ΝΈΜΕΑΝ ΟὉΕ. 

10. Θύγατερ.} Ζ)απμρῆΐέεν ; ἴ. ε. Μίυξε. ΤΣ Δυβ68 τγετα τοργεβοηξρα 

85 ἴπο ἀδιρμέειβ οἵ Τρ ̓ τεῚ πα ΜΙποιποεγμα. Ῥοϑίβ ὑγεγθ φοπβιἀθγεά 

ἃ5 ἴῃε 50Πη8 οἵ {[π6 Δίιιβεβ, δοοοτάϊησ το Ηοπιογ, Ηγτηη 934, υ, 9 : --- 

Ἔκ γὰρ Μουσάων καὶ ἑκηξόλον Ἀπόλλωνος 

ἼΑνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθονὶ καὶ κιθαρισταί. 

18. Μυρρειδόνες. Δψτπιϊάοης, ἴππ ἀποῖθπέ ἱπμδὈ δ πὲβ οὗ 2 οἾπα, 50 

ο81164, Ὀδοᾶιβο, δοοοτάϊησ το ἔμ ἔαθυ]οιβ ἰγδάϊξῖοπ, τγμοπ ΦΤυρὶξον 

τυ θα α ἐο ῥγον!Ἂα ἃ βθορὶα ἕο Ζδοιβ, μ6 ὁπαπρεά (ῃ8 μύρμηκες, απέξ, 

οὗ Ἐ815 ἸΒ]απά ἱπίο τηθδπ, ἃ5 τα πα τηβπεϊοπθα ἴπ {Πε [Ο]]ονγίησ ἔτασ- 

χτηοπέ οἵ Ηεβὶοί, ργεβεσνθά Ὀγ ἔπε ϑοΠμ 888 : --- 

Ἢ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκεν Αἰακὸν ἱππιοχάρμην. 

Αὐσὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἥξης πολυηράτου ἵκετο μέτρον, 

Μοῦνος ἐὼν ἥἤσχαλλε" πατὴρ δ᾽ ἀνδρῶν σε ϑεῶν τε, 

“Ὅσσοι ἔσαν μύρμηκες ἐπηράτου ἔνδοθι νήσου, 

Τοὺς ἄνδρας ποίησε βαθυζώνους «-: γυναῖκας. 

Οἱ δ᾽ ἤτοι πρῶτον ζεῦξαν νέας ἀμφιελίσσας. 

15. Τ᾽ ξών. ὙΠποβα γἢιο τεϑα σεὰν τοῖον 16 το {πὸ Μυ56. Βαξ 1 πη οὗ 

ορ᾿πΐοπ ἐμὲ τῦα ουρῃξ ἰο τεϑά γ᾽ ἕὰν, συμ ἢ (Π6 ΒΟΒο αβὲ τπυ5 εχ- 

ΡΙαἰπβ: κατὰ τὴν ξαυτοῦ μερίδα καὶ σπουδὴν, ὅσον γε ἀνῆκεν αὐτῷ. 

18. ᾽Εν βαθυπεδίῳ.} 1 τμἰπᾷ 16 Ὀεξξεγ ἐο τυτῖέα τμ5 τ Ηεγπε, τμᾶπ 

το δάορέ ἔν γε βαϑυπέδῳ, οα ἔπε Δι ΒΟΥ ἐγ οὗ Ξοῖπρ Μ158., βίποα γε Βᾶϑ 

ΠΟΓῈ ΒοΆΥ ΕΙΥ ΠΥ τηθαπὶπρ ἀξ 8]]. 

34. ᾿Ιδίᾳ «τ᾽ ἐρεύνασε.} ΑΞ γγε 68} 566 π0 γ]1ἃ οδ]βοίϊοη ἴο 815 τεδά- 

ἴῃ), γα τεϊεοὶ ΒΟΘΚΙΒ δπιεπάδίϊοπ διά τ᾽ ἐξερεύνασε, τ ΆΪΟΝ ἀρρβᾶτβ 
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ἔο Βᾶνγβ Ῥθθῃ ῬΥ γ- Βυρσοβίθα ΒΥ 6 τϑιηάτκ οὗ {μ6 ϑομο αβε: σὸ δὲ 
ἰδίᾳ τ᾽ ἐρεύνησεν ἔνιοι γράφουσι διά σ᾽ ἐρεύνασε. 

36. ᾿Ἔγκονητί. 1. 6. ἐπισόνως" Ὀεοαιβα Ζ }εἐΐδ, θα Ῥυτγβυρά Ὀγ 

ῬεἸθιβ, ἀββιιπηθα 6 ψϑγΊοιι8 ἴΌΓ ΠῚ οὗ ἃ 110Π, ἃ ὩἀΤΔΡΌΠ, γα, ἀπ τγαΐευ; 

8ἃ5 χὰ ἢπᾶ πιθηθοπαα ἴῃ ἃ ἔγαρτηθηῦ οὗ ϑορβοο εβ᾽ Ρ]ΔΥ πᾶτηθα ᾿Αχιλ- 

λέως ἐρασταί: ---- 

Τίς γάρ με μόχθος οὐκ ἐπεστάτει ; λέων, 

Δράκων τε; πῦρ, ὕδωρ. 

Απα ραΐπ ἴῃ ἃ ἔγαρτπεηῦ οἵ μἰβ Ἡρωΐλος" ---- 

Ἔγημεν ὡς ἔγημεν ἀφθόγγους γάμους» 

Τῇ πανταμόρφῳ Θέτιδ, συμπλακείς ποτε. 

57. ᾿Ι6λᾳ. Α5 7οϊατι5 δοοοπηρδηϊοα Ηδγοι]θβ, τγα ἅΓ6 ἴο ᾿πέδγ ΠῸΠῚ 

Ἐπὶ ράββασθ, ὑπᾶῦ ΤοΙΔπΟῺ 4180 νγ8 ἃ]οπσ᾽ νεῖ τ Εἷπι 1π Π15 ἜΣ ρβα τοπ8 

ἀραϊπδί Γιδοπιθάοπ Κὶπρ οἵ ΤΊΟΥ, ἃπά ἀραϊπβὲ ἐπ Απιᾶζοηβ, τ μῈπ Π6 

νγαρθα τὰ ΟΠ {Π6Πὶ οΥ Π6 Ῥαγροβα οὗ οὐίαϊπὶπσ ΗἸΡΡοΟΙ τα β οἱγά]θ. 

ΤῊδ Βομο δὲ ἢ85 Ῥγθβοσνϑα ἃ ἔγαρσπιθπῦ, ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἔτῸ πὶ ἃ ῬΌΘπι οη Εεγ- 

165, ὑγ ΒΟ τοίοιβ το {π6 βρ εϊηρ' οὗ Τοίδπποπ ἀραϊπδβῦ ἴΠ6 ΑἸπᾶΖΟΙΒ : ---- 

Τελαμὼν ἀκόρητος ἀϊ τῆς 

ἫἩ μεσέροις ἑπώροισι φόως πρώτιστος ἔθηκε 

Καείνας ἀνδρολέτειραν ἀμώμητον Μελανίππην, 

Αὐτοκασιγνήτην χουσοζώνοιο ἀνάσσης. 

41. Ψεφηνός. ἷ. 6. σκοτεινὸς καὶ οὐχ δμοίως ἐκλάμπων" οὔβοιγε. 

54. "Ἔσειτ᾽ ἐν. ΟΥΠοιΒ το ἔσεισά γ᾽ πα ἔπειτεν, Ὀυΐ 1 τεϊαὶπ (μ6 

σουπηοη ἑοχέ, τυ ΒΙΟΒ 1 (ΒῚΠῈ αἰμέθ ἀθἔθβ: 0 ]6 : ἃπά τη ΓΕΪΎ τοτπονὶπρ' ἘΠ 8 

ΘΟ πη [ΕΓ σέγειν 1 σοπϑίγιι : Χείρων ἔσραφεν ᾿Ιάσονω καὶ ἔπειτα ᾿Α- 

σκληπιὸν ἔνδον ἐν τῷ λιθίνῳ τέγει. 

63. Μέμονων.} 27επιπονι, Ὀοὶπρ 50π οὗ ΤΊΕΒΟΙΙΙ5, υγα8 οοιβὶη ἴο Ζεϊε- 

γτι5 50η οὗ Ῥυίδιῃ, βδίποθ ΤΊΓΠΟμτΒ ἀπα Ῥ.ϊᾶπι τγοῦὸ Ὀτοί 5. 

70. Θεάριον.] Τὸ δὲ Θεάριον, τόπος ἐν Αἰγίνῃ δημόσιος, ἔνθα τὰ συμ- 

πόσια" εἴρηται ἀπὸ τῶν ϑεωρῶν τῶν εἰς ᾿Απόλλωνα πεμπομένων. ὅϑ080]. 

ΕΟ ΈΆΤΗ ΝΕΜΕᾺΑΝ ΟΕ. 

5. Τυῖά 9᾽, ὅσσον. ΤῊΪΒ ἀρρθᾶγβ ἕο πὶ ἴο δ6 π6 ῬΓΌΡΕΓ τϑδάϊπο 

Βογθ, ἃπά ἐπογοίοστθ 1 πᾶν ποῖ μοβιξαΐθα ἴο δὐορὲ ᾿ξ ἴπ ῥσδίδσθποθ ἴὸ 

γυῖα, τόσσον. 

92. Αἰγίνας ἕκατι. ΣΡ ΖΕ σίπα᾿5 βαλε; τμαῦ 18, ὁπ δοροιπί οὗ {π6 
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το ἰδ ϊομϑμῖρ βαθειβεϊπρ' Βεένγθοπ σῖπα ἀπά ΤΉΘΡΕΒ: ἔου ΖΕ σὶπα ἂπά 

ὙΒΕθα τσεγα βἰξέασβ, θεὶπο Βοῖῃ ἀδυσμέοιβ οὗ Αβξορὺβ; πᾶ ἔγοτῃ ἔβθῖα 

μα ἔπγο οἰεῖεβ ἔ09 Κ ἐμεῖγ πᾶτηθ. ΟΥ̓τγβ σπᾶν ΞΊΡροξα ἐμαὶ ἐπε ΤΒθθδτξ 

ὍΓΕ ἤδγα τεργεβεπίεα ἃ5 ἔβα! πο ῬθΟΌ ΔΓ ρ]Θαβυτα ἴπ ογουγπὶπρ ΤΊταο- 

οτῖδιβ οἵ Ζοῖπα, ὁπ δοοουπέ οὗ Π6 δποϊθπε 8]]Ἰαποα Ὀεΐνγεθη ἐμ ἔντο 
ὩΘΕΙΟΏΒ. 

96. Μέροπας.}  ϊεγορίαηϑ, ἃ πιᾶταθ οὐ βΊπα}}Υ σίνεπ ἰ0 ἐπα ᾿πῃδθὶ- 

ἰαπίβ οὗ (ο5, ὑγΒΊ ἢ τγὰβ σονογποά Ὀγ ΕΌγυΡυΪαβ, μοι Ηδγου]εβ, ὁπ 

Ηἰβ τϑίυγη ἔτοτα Ττου, αἰξαοκεοα ἀπ πιὰ 46 Ηἰπιβοὶῦ πηαβέεσ οὗ [Π 1β]απά, 

ἴπ οτάθγ ἴο σϑὲ ροββοββίοπ οὗ ΟΒδίοϊορθ, [88 Εἰπρ᾿β θεδιεα] ἀδαρΒίου, 

τι τσ βοτα 6 μδα (8]]6π ᾿π Ιουθ. 
97. ᾿Αλκυονῇ.} «ἀϊοψοπειιβ, ομς οὗ ἐμ τϑοβ οὗ ἐῃ8 ρἰδηΐβ, συ μοπὶ 

ογουϊοβ οποουπέίοσοα πρᾶν ἐπ6 ᾿ἰβέδτηιιβ οὗ (οτγιπίῃ, ἃπα τγβοιὰ 6 δὲ 

Ἰεπρτῃ ΚΙΠ64, αἴξογ μανὶπσ Ξυιβογθα τη οἢ ἔγοτα 15 ἀπίασοπίβε, 

60. Πελίαο παῖς. Ῥεϊοι5 μανὶπρ Ηεα ἔτοτα Ηἷβ παίῖνε σοππέγυ, ἔουπά 

8 ΒοΞρΙ 8016 τβοθρέϊοη ἔγοτη ἀοαϑέιιβ, 8οπ ὁ εϊϊαβ, Κὶπσ οὗ Το]οο5 : 

ὙἜΟΞο τυῖβ ΗἹρροϊνία, σοποεϊνίπο ἃπ ἱπο! πϑίϊοπ ἔῸΓ (Π6 βέγδμσου, ὁπ 

ΒΕΓ δάναποεβ Ὀεὶπσ τϑρυ]βε, δ] μηπιαΐθα Ηἷπη ἴο ΠῸΓ Βαβρθαπα 85 

Βανῖπο τηδάθ ἃπ δίξεπιρξέ ὁπ ΠῈΓ οἰιδϑεϊγ. ἀἈοαβίῃβ, ἰπ οσἱάεθγ (0 ὃ6 

τονθηρεῆ, Ὀτουσιξ τη (0 {π6 ἀδβοτέ οὗ τπουπὶ Ῥε]ῖοπ, ἀπά, ἕο δοοοπι- 

ῬΉΒΗ 18 ἀββεγιιοξίοη, πἰϑρᾶ ἂπ ἀτέϊβοδ, τυ] 0 15 ἀεβου θεὰ ἴῃ 8 ἔγασμπηθπε 

οἵ Ηεβιοά, ἔουπα ᾿π ἔπ ϑ.μο  αβέ : --ς 

ἭΣεδεέ οἱ κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή" 

Αὐτὸν μὲν σχέσθαι, κρύψαι δ᾽ ἀδόκητα μάχαιραν 

Καλὴν, ἥν οἱ ἔτευξε περικλυτὸς ᾿Αμφιγυήεις" 

ὭὩς σὴν μαστεύων οἷος κατὰ Πήλιον αἰπὺ 

Αἴψ᾽ ὑπὸ Κενταύροισιν ὀρεσκῴοισι δαμείη. 

Ηὸ νγᾶβ ξανθὰ ὃν ΟἨ τοι : ἀπά, ὁπ θεὶπο ἱπίογππθα οὗἩ [Π6 5πᾶτα ἰαϊὰ 

ἴον Ἠϊπη, Β6 σοπαμθεγθά [ΙΟ]605, τυ] οι Ὀοΐοτα θεϊοησοα ἐο Μασμῃεβὶα, ἀπε 

χπδάο ᾿ξ Ξυδ]οοῖ το (μ6 Πἤαπιοπες, [πὶ ἴβ, [μ6 1 μοββα]! δηβ, 

62. Θρασέων μάχαν. ΤῊΘ σοτητηοη τοδάϊπρ ϑρασεομοοχ ἂν νἱοἸβεῖπρ; 

δε πιδέσθ, ΑἸ] νσαγάξ γεσῪ ΒΘΡριὶν Ἰπγοάποοα ϑρασέων μάχαν, οἵ τ] οἢ 

1 φοπϑίάον ϑρασεομαχιῶν ἃ οοιτιρέϊομ. Α5 βοῖθ ΜΙ55. πᾶνε ὥσα- 

συμαχᾶν, Ἠεττιᾶπη οοπ]εοξατεά ϑρασυμεχι άνων, ἃπα 50 τυτῖξεβ ΒΟΘΚΕ - 

Ῥυΐ {815 Ἔρ:Ππεξ, ἘΒΟυ Ἢ. 16 15 ἀρρ θα τεὶτ στθαῦ ρσορτγι είν το Πετοῦ]ε5, 

ΟΙ. νἱ. υ. 67, 4065 ποΐ ἀρρθᾶσ ἰο τιϑ βη μα} ν ΔΡΡ]Ϊοα Ὁ] ἴο 1015. 

ΤΊ. Τάρ. ΤῊϊ5 σογγθοξίοπ 18 ἰπβέθδα οἵ νιν, τν Βιοι ἐὰς 5βηξα το]θοΐβ8, 

8πα ὙΓΒΙΟῊ 18 σογίδ!ὨΪΥ οοτταρί. Ηδγπιδηπ τϑϑεβ ἵν᾽. 

Χ 
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90. ἼΑεισ᾽ ὃ σός ποτε, παῖ. ὙΒὰΒΙ οοτγθοῦ ἐμα ρᾶϑβᾶσθ, ἐβοιρὰ δἱΐ 
τμε ΜΙ55. Πᾶνε ὁ σὸς ἀείσεται, παἱ, νἱοϊαξίησ δ οπς8 ἔμ ββῆβθ ἂπά διε 

τηθῖγθ. δι Ρῥγοροβθὰ ἔνγο τϑϑάϊησβ: ὃ σός γ᾽ ἄεισε πάλαι; ἃπά ὃ σός 

γ᾽ ἀείσατο, παῖ. Ἡκγπεο δἠορίοά ἐπα Ἰβέέεσγ, οτηϊξεϊπσ γ᾽. Ηδιτηᾶπε 

τραῦς ὁ σὸς ἄεισέν ποτε, παῖ, αὐπὰ ΒΟΟΚ αἷβο, θα πυιεποαέ ὃ. 

91]. Αὐτὸς δ᾽ ἰδὼν τὰ τύχη. 1 Βᾶνε Π|616 ἀοιθὲ ἐπαξ ἘΠ15 15 Ἐμε ἔστι 

τοδάϊησ οὗ [Π8 ρᾶξβᾶσρ, τυ πο, 85 10 σΟΠΊΤΠΟΠΪΥ βίαπάϑ, σὰ δ᾽ αὐτὸς ἄν τις 

σύχη, 15 σεγέαϊ εν οοσταρέ. Ητταδηπ σογτθοίβ ΒΥ Βα βειξαξπο ἤδη ἔοτ 

σύχη Ὀυξ τὴν (815 ἀυνκυγατα τϑρϑεϊοη οὗ σις ἢ ΤῈ ΘΠ] 168}8 εσ- 

Ῥ᾽αηδίϊομ 15 ὥσπερ αὐτὸς εἶδε, ἃτια {π6 ΜΙ55, παν σύχη. ΜΥ τοδῆϊπρ 
ΤΘΟΟΠΟΙ 85 ΒΟΙῃ ; σύχη ἰδὼν, ἤα8 οπαποεα ἕο 8ε6, Ὀεϊπρ υξϑᾶ βοιπευν δέ 

ῬΟΓΙΡΒΓΑΞΕΙΟΙΪν ἴον εἶδε, ἀπ 50 ἴξ τγοῦἹὰ θὲ τεπάθγθα 4150 1π τηοάθσπ 
ν 

αἴθε : ὅσα ὁ ἴδιος ἔτυχε νὰ ἰδῆ. 

ΕΙΕΤΗ ΝΕΈΜΕΑΝ ΟΌΕ. 

δ. Νίκη Ηδγπβ 15 οοττθοῦ ἴῃ βίδιπρο ἐπδὲ τῦα ουσᾷέ ο τοδά νίκη 

ἔοσ ἐνίκη, ἔτουη νίκηρει, ἃπά ποῦ νικῇ, 85 10 15 ἀΒΌΔΙΠΥ ἔοαπά. 

10. Ἑλλανίου.} 1π τεΐεγεποα ἴο 186 βριεμεὺ ᾿εϊ]οπίαη, Δρ ]164 ἰο δπρὶ- 
τον, ἔῃ 6 ΒοΒο αβὲ τεϊαΐοβ, ἐμὲ ἄσθεοθ μᾶν]ηρσ' ὁπ66 ΒΒ γοα ἔγοτῃ ἃ στϑθᾶξ 
ἀτουρμξ, ογ, δοσογάϊησ (ο οἴποτβ, ἔγοτα 8 ἀείασα, ἔπε τϑεκβ βο]!οἰξρα 

Ξλουὺβ ἴῃ βοὴ οὗ Φαρὶζοσ, ἴο οἐπίτοδε 5 βἈεμοΓ ἕο σϑπουα ἔμ σα] αμην : 

Δ ἃ5 Β15 ᾿πέθγροβι 100 Ῥτονθα βισοδββία!, ἐμὲ ΨᾺΡΙΓΟΥ τγᾶβ αἰξεγυγατ 5 

Βοπουγοά διηοπρ {πῈ ΖΕ αἸπθίδπβ ἀπᾶθγ [Π8 πᾶτηε οὗ Ελλήνιος. 

19. Μάκρ᾽ ἐμοίγ᾽.1 ΤῊΘ σοταάτηοη τοδαϊηρ ἴ μακρά μοι Αὐσόθεν" Ὀὰΐ 

βου ΜΙΘ 5. παν μακρά μοι Δ᾽ αὐτόθεν, ΒΘΠΟΕ 1 τοδῆ τ ΑΒ] τγατγαΐ, 

μάκρ᾽ ἐμοίγ᾽ Αὐτόθεν. ΒΌΘΚΗ Βᾶ5 μακρά μοι Δὴ αὐφσόθεν, ἃπια ΤᾺΙΕΓΞΟΝ, 

μακρὰ δὴ Αὐσόθεν. 

82. Δέ γ᾽. 1 Βᾶνβ μθτα τηδάδβ ἃ 5Ξ]:σμὲ σογγθοῖοη ὁπ ἔμπα ἐεχέ, ὈΓ 

Ὑτϊ πη δέ γ᾽ ὀργὰν Ἰπβίοδά οἵ δὲ ὀργὰν, ἴδ γ᾽ Βανίπο ΥΕΙΥ ῬΤΟΌΒΟΙΥ 

Ῥδθὴ ἀτορὲ δοοιϊἀθπία!ν ΒΥ [μ6 σοργιείβ. Ηδυπθ τοδάβ δέ τ᾿ ὀργάν. 

ΒΟΟΚΙ᾿ 5 επηεπάδίοη, μὲν ὀργὰν, δοσοτάϊπρ [0 ΤΑΥ͂ ν]ΕΥ ΟὗὨἨ ἴΠῈ ρᾶξβασε, 

ἴβ ποΐ ὙῈΘΓΥ ΒΔΡΡΥ; ἴογ {πουρῈ δὲ [Ο]]ονγβ, ἔμ6 οοπηθοίίοῃ 065 ποῖ 

ΔΡΡΘΩΓΙ ἴθ ΓΏδ ΠΘΟΘΞΒΑΤΠΥ ἴο ΤΟ .ΪΤΟ μέν. 
86. Ιπυντιῶν.} 1 τε σποντιῶν, ὙΓΒΊΟΒ ἄστθθβ τ Νηρεΐδων. ΤῊΪΞ 

15 ΘοΓΙΔΙΗἸΥ Ῥσϑίογα] ἴο ποντίων; οοπβίσιιθα τ ἄκοιτιν" πὰ 50 {πὶ πκ5 

ευπε 8]50. 
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87. Αἰγᾶθεν.} τοπι ΖΈσα ; ἃ 5168}} ᾿ἰβαπὰ πρᾶγ Ἐυθοα, ξϑοτεὰ ἴὸ 

Νερέαπθ. Τὲ 15 τηεπεϊοπεά Ὀγ Ηοτηεσ, 1]. ν}1}. υν 908 : --- 

Οἱ δέ «οι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ᾽ ἀνάγουσιν. 

1 τὸ πῦᾶν ΒΕ ϊενα (μι 6 ϑομο]ϊαξῖ, 16 15 ἔγοτα Π]ς ἜΡΞΕ τμδὲ {με ἤύσεδη 

5θὰ σεοοῖνϑα 115 πᾶΠη8. 

48. Μετάξαν ἄντα.} 1 Βᾶγε ἈΗΡΗΘΝ ἘΠ15 τοδάϊησ ἔγοτη ΑἈΙνγατγαξ, 

Ὑγ8Ὸ ἀοτῖνεβ ἰὲ ἔτοτη πε Νεᾶρ. ΜΙ55,, τ ΙΟἢ Πᾶνα μεταῖξαν ἄντα. 

48, Μενάνδρον. Μεπαπαάεν ντᾶβ ἴτοπι Αἴμεηβ, δπὰ νγὰβ ἀλείπτης, 

αποϊπέεγ, το Ῥγίμοδβ. 

50. Θερίστιον.] ΖΤῆεπιϊξέϊιις τγᾶβ [86 υἱοίοτ᾽β σταπαξδέμβεσ Ὀγ τε 
το Π ΓΒ 5146, 

ΞΙΧΤΗ ΝΕΈΜΕΑΝ ΟΕ. 

1. ν ἀνδρῶν. ΤΗε ἢγξὲ βίτορμε οἵ ἐμἰβ Οάθ, τυ Βἰ ἢ οᾶπποέ 81] ἐσ 

ΒΕΓΙΚΟ ΘΥΕΙΥ τοϑάθγ ὈΥ {πὸ Ὀοδυΐν δπᾶ 50] πηϊγ οὗ (πΠ6 Ἰάθα5 16 ρτε- 

Βοπέβ, ΌγΟΙΟΪΥ Ἔσργεξβαεβ [Π6 βεπεϊπιεπίβ οὗ {Π6 ἀποϊεπίβ ὁπ {πε οὐ]ρὶπ 

ἃπά ὑποογέαϊ πη ἀεβειπυ οὗ τηᾶπ : )δπά ἔμε ἱπαυϊσὶησ πὰ ΡἘ]]ΟΞορϊοδ] 

τηϊηά τηυϑὲ σοπίοιηρ]δέθ, ποῦ τυϊτπουξ ᾿πίογεβέ, ἔμπα αἰίειηρὶ οὗ τε ροεῖ 

ἴο 50|νγ6 ἐπε στθαῖ στηυβίεγυ οὗ πϑίμγα. 

9. ΓΛγχι καρποφόροις ἀρούραισιν.) Ζῖλε ἐο δε γγείέζωϊ βεϊάς. Τα 

ἀτις οὗ Ἐπ6 ΘΟΙΊΡΑΓΙΞΟΠ 5θαῖὴβ ἴο Ὀ6 ἔδπὶβ : ΑἸοϊπηϊάαβ ῃ34 Ὀθθη υἱο- 

ἙΟΤΊΟΙΙΒ : [15 Γλέμοσ μδά πενὲγ επίεγεα {ΠῸ 1158: θαΐξ Ηἰβ σταπ μι θο τ 

Ῥτγαχϊἀδτηδαβ μβαὰ ἀοπα Ξὸ ὑγἹἢ βιιοοθββ : ϑοο οι θβ, {86 ἔδέμογ οὗ Ῥγαχὶ- 

ἀαπιᾶβ, μδὰ πϑύεγ Ὀθθπ ογουνποᾶ - Ὀὰξ Ηἰβ σταπάξὶτε Α σοι πηδοῖτβ πᾶ 

Ἰπογα {πᾶπ ὁΠ68 Ραϊπεᾶ [π6 ᾿γ]ζθ. ΟἿΓ ΠΟΠΑΠΘΓΟΙ 5 ἕατηῖϊυ, ἐμαγεξογθ, 

ΤΠΔΥ͂ ἔΠ8 ποῖ ὈΠΑΡΕΪν 6 σοτηρατγοά ἰο 8π ἀγα 6], τυ μι οι ἀπτὶπσ 

ὉΠ6 γΘΔΓ 1165 ζ4]1ουνγ, θὰξ ἴπ {πΠ6 {Ο]]Οννῖπσ θθαγβ ἃ οορίοιβ Πᾶτγνεξέ. 

Αὐ᾽βέαγουιβ᾽ Ορ᾽ηῖοπ ΠΟΎΤΕΤΟΙ τῦᾶβ, ἃ5 ἴμ6 ΒΟ ΠΟ] αβέ τοϊδίθβ, ἐμὲ ἐμ 

ΘΟΙΩΡΑΤΊΞΟΠ ΓΕΐΕΓΒ 0 ΑἸοΙ πη 485 ΡΕΥΞΟμ8}}γ, βίποα μΒῈ μά οοπαμετεᾶ ἱπ 

ἔπε σᾶπηεβ τγὮ}]6 ἃ Ὀου, πὰ ἀσϑῖπι αἴξεσ ἃ σογίαϊπ ἰαρβα οὗ ἐἰπιθ. 

80. Νῦν εὐκλέα.} 1 Πᾶνε δἀεα νῦν ἴον μ6 ξᾶκε οὗ {86 τηεῖτε, ἀπᾶ 

βυθβειξαξεά οἰ χιομξένων ἴοτ παροιχομένων. 1 Πᾶνα 8150 ἐγαηβροβξεὰ 186 

υγογὰβ ἴπ ἔπε ῥγεοθάϊηρ γεσβθ, πὰ γ {π656 φογγθοίίοπβ μαᾶνθ, 1 ἐγιιϑέ, 
τεβίογθα ἔπ ρᾶββᾶσε ἔο 1[5 οὐ πὶ] ρυγιἐγυ. ΒΟΘΚὮ 4]5ὸ μᾶ5 γθοοισξα ἴο 

ἐγαπβροβηοη, 8πᾶ τυγῖξεβ εὔθυν᾽ ἐπὶ τοῦτον ἐπέων, ὦ Μοῖσ᾽, ἄγ᾽, οὖρον 
εὐκλεῖα. παροιχομένων ὅς. ; Ὀὰξ Ξυοῃ ἃ ἔοσπη 85 εὐκλεῖώ, ἃ5 ἰζ 15 

ΒΟΥΆΘΓΕ οιπα ἰπ ῬΙπάδτ, 18 ποῖ ἴο θ6 ογεθὰ προῃ Ἀἷπι, {πουρὶ ἐδ- 
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κλεῖας ΟΟΟῸΓ8 ἴῃ Ηοπηοσ, 1]. χ. υ. 9381, ἀπά Οὐγββ, σχὶ. υ. 331. ΑἘ]- 

νγατάς τεδάβ εὔϑθυν᾽ ἐπὶ σοῦτον ἐπέων, ἄγ᾽, οὖρον εὐκλέ, ὦ Μοῖσα. “παἀ- 

ροιχομένων ἄε. 

68. μάν. ΤῊΪβ σοτυθοίίομ ἀρ ΡθᾶΓΒ [0 τη ἔ0 6 πβοθββᾶσυ. μὲν πᾶ 

μᾶν, ἔτοτα ἐποὶτ βἰταἹ] ει 46, ἀγα οὔζθῃ οοηξοιπάεά. 

ΒΞΕΨΕΝΤΗ ΝΕΜΕᾺΑΝ ΟΌΕ. 

1. Πάρεδρε Μοιρῶν. Ζωιοῖπα 15 ΒδΓΘ τοργεβοπίεα 85 βἰξέϊπ ὃψ ἐλε 

“αΐε5, ῬτοΟΌΔΡΙΥ Ὀδοᾶιιβα ἔμοὺ ἅτε Ξιρροββᾶ ἴο θῈ ῥγεξβεπέ τυῦῖτῃ υ5 ἔγοτα 

186 ἔτβε τηοπιθπέ οὗ οὐγ ὈἸΓΓΝ : 886 15 ο]]16α ἀδυρσπίοσ οὗ 7ὰπο, 1π 

σοπέοτταϊέν τ] Ἡεβιοά, ΤΠεορ. υ. 990 : --- 

Ἧ δ᾽ Ἥξην καὶ ἔΑρπα καὶ Εἰλείθυιαν ἔπιπτε. 

Δα 41Ξ0 βἰβέεσ οἵ Ηξρθ, Ὀεοϑυξθ βῃ8 μδὰ ἐμ6 ομβϑγρε οὗ ἱπίσοδυοίηρ 

Τηοτγί8]5 ἴο δχϊξέθποθ, 8π4 οοπβοαυθπεν [0 γουέῃ. 

20. Θαμά. ἨἩετγπιᾶπῃ τϑαᾶβ ϑάνατον πάρα ϑαμὰ, οπ δοσοιπέ οὗ 

με τηρῖτο. ϑαμὰ 1ἄρρτογα πα δάορί, Ὀιὲ 1 τεΐαϊπ ϑανάσον παρὰ, 
ΒΙΡΡΙνηρ δῶμα αἴξεν ἔμπα Ἰδξίοσ τγογὰ : ἂπ ἰάϊοπι 416 σομππιοπ ἱπὶ 

ατοοκ. 

61. Τὸν αἰνόν.}1 ἔμ σοττεσέ, ΟἹ ΤΑΥ͂ οὐγτὶ Δα ΒΟΥ ἐγ, ̓πβέοδα οὗ σκο- 

σεινὸν, νγ ὨΙΟῊ Π6 πιεῖγα ἄοθβ ποῖ δα πιϊέ, δπᾶ τυ] ἢ 1 σεσασγά 85 ἃ τπθσα 

ΘΟΓΓΠΡΕΙΟΠ οὗ σὸν αἰνόν. ΤῊ18 Θπιθπάδεϊοπ ΒῈΡΡ]168 8150 ἃ βοιπθισδὲ 

Ῥείξεσ θριτμοὲ ἐο ψόγον. ΒΟΘΚΕ τραάβ κοτεινὸν, ΨΒΙΟΝ Ἦδ ΘΟπβιάοτ5 

δαυϊνγα]οηΐ ἴο κοτήεντα. ΤὨΪΒ ΠΟΥ ΔΈΟΣ τγᾶ5 ΘΟΓ ΑΙ ΠΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ : [ὉΓ 

ΟΥΒΟΓυσΊβ6 τα τσ ῃξ ποῦ Ῥεγμ8 05 Βᾶνα υπαεογβίοοα ἃ υγογά υγμῖοῃ, 8]- 
ἐμουρἢ 16 τοᾶν θ6 ἀογϊ γε ἀπα]ορΊ 8 }}γ,), μ85 πῸ δχϊβέθποα ἴπ ἐμ ἰδησιᾶσο, 

85. Ἑ.} 1. 6. τῇ σοῦ Σωγένους. ΤῈ 18 ἔο Ηδγιπᾶπη [μδξ γγα ἅτε 

Ἱπάεθέοα ἔοσ {8158 τοδάϊηρ, τυ ἢ 15 ἀου θέ]6ε58 [Π6 ῬγΟΡῸσ ὁπθ. 1 τὲ 

δάορε ἐμῷ, τὴ τηυβὲ τεΐεσ ἴξ 0 ἔμ Ῥϑύβοπ οἵ [86 ἌἽβογιιβ, ἀπά ποὲ ἴο 

ῬΙπάδγ, γηῸ σογίαϊ η]ν τγᾶβ ποΐ 8ῃὶ ΖΕ οἸποΐδπ. 

86. Ἡράκλεες.} Ἐεγοιῖο5 1ῖα Βθτα τπεπίϊοπαα, θεσᾶμβα π6 Βομβα οὗ 
ἔμ ν]εῖογ τῦϑ8 βυστουπάθα οα ΠΟΙΆ 51465 ΒΥ στοιπᾶ σομβεογαϊοα ἐο ἔδπδὲ 

Βροτο. 

89. ᾿Ανέχιοι.Ἴ ΤΕΪΟΤΒΟΙ νὰ Η15. ἀβὰ8] δοπέαπθεβ ρογοοϊγοα ἐπέ το 
οὐρηΐ ἴο τεδά ἀνέχιοι, ἀπά ποΐ ἄν ἔχοι" πᾷ 8 ἐπιθπαδέϊοπ 15 α͵5ο 5ὰρ- 

Ῥοττοά Ἐν ἔμ ϑοβο]δϑέ, στο βᾶγβ: εἰ δὲ αὐτὸ τοῦτο καὶ ϑεὸς παρέχει 
Ν ΄-- ΄ 

τὸ τῆς γειτνιάσεως ἀγαθόν. 
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106. Διὸς Κόρινθος.} Α Ῥτονει 56 τ] τδΐδγεποα ἐο ἔμ056 τυ ηῸ ἅττα 
αἰνγαυβ στορθδέϊπο ἐμ 6 58 πη|6 {πϊπσ, ΟΥἁ 118 ΟΥΙσὶπ νᾶγίοιβ Δοσοι 8 816 

βίνεπ ΕΥ̓͂ [πε Θομο αβέ οα (118 ρᾶββᾶσθ, 88 3150 ὈΥ 88 ϑοβο αϑέ οα 

Αὐβέορμαπεβ, βδη. υ. 440, ἀπά Ο(ομποῖπ, Ὁ. 854. 

ΕΙΟΗΤΗ ΝΈΜΕΑΝ ΟΌΕ. 

3. ᾿Ανάγκας.} 80 16 βίαπεβ 1π 8}} ἐμ Μ|585., δπῃά 530 ργοῦϑὈ]Υ τά 

ἔμα ϑομο αβέ, 89 ἀρρβᾶγβ δνϊ]δηὲ ἔτοπι 18 Ἔεσρίπδίϊοπ : σραείαις δὲ, 

Φησὶ, ταῖς τῆς ἀνάγκης χερσὶν, ὅφσι ἐξ ἀνάγκης ἡμῖν οἱ ἔρωτες παρα- 

γίνονται. ἑσέραις δὲ, προσδεκτέον χερσὶν, οἷον σὸν δὲ μὴ σπραείαις ἀλλὰ 

σκληραῖς. 

5. Τῶν ἀρειόνων ἐρώτων. ἼΠΕ56 τγογάβ βυρσεβὲ (Π6 Ὀεδυ Ὁ} ραξβασα 

οὗ Ἐπ ΡΙ465, ΜΙοά. νυ. 625, ἔτε. : -- 

Ἔρωτες ὑπὲρ μὲν ἄγαν 

᾿Ελθόντες οὐκ εὐδοξίαν, 

Οὐδ᾽ ἀρετὰν παρέδωκαν 

᾿Ανδράσιν" εἰ δ᾽ ἅλις ἔλθοι 

Κύπρις, οὐκ ἄλλα ϑεὸς 

ἙΕὔχαρις οὕτω. 

Μήποτ᾽, ὦ δέσσ'οιν᾽, ἐπ᾽ ἐμοὶ 

Χρυσέων τόξων ἐφείης 

Ἱκμέρῳ χρίσασ᾽ ἄφυκτον οἰστόν. 

Στέργοι δέ με σωφροσύνα, 

Δώρημωα κάλλιστον Θεῶν. 

10. ᾿Αναξίαις. Τουτέστι ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς βασιλείαις αὐτοῦ. 

5680]. 
929. Πελερειζόμενοι. ΤΒΟΙΡΆ 81} ἐπ6 ΔΙ55. μᾶνε σπτολεριζόμενοι, Ὑ76 

δᾶορε τιιμουὲ μεοβιἑαέοι Ὑγ7αἸΘἤ 6} 45 Βᾶρρν οοπ)εοΐαγθ, σπτελεροεζόροενοι;, 

ΒΙΟΒ 15 βυρροτίεἀ ὈΥ Ατὶβίαγομιιβ᾽ Ἔχρ δυαίϊοη, κινούμενοι, τηθητϊοπθῆ 

ΕΥ͂ ἐμ8 ϑοβοιαβδί, Ηοπιοῦ ΨΕΓῪ ἔγοαμ ΡΕΙΥ 868 ἐῃ8 δχργθββίοῃ ὁ δὲ 

χασσάμενος πελεμίχθη, ΒΟ Ὰ ἴπ 1]. ἵν. τ. 585, 15 Ἰπίογρτοίεα ὈΥ͂ 

διεσείσθη, ἀπεκινήθη" τια τγὲ Ἀπὰ -ἶ80 'π Ἠδβὶοα, ΤΒβοσ. υ. 457, 840 : -- 

Τοῦ καὶ ὑπὸ βροντῆς πελεμίζεται εὐρεῖα χϑών. 

Ποσσὶ δ᾽ ὑπ᾽ ἀθανάτοισι μέγας πελεμίζετ᾽ "Ολυμσος. 
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.ΝΙΝΤΗ͂ ΝΕΜΕΑΝ ΟΒῈΕ. 

ΕἸἾΔΟΣ 9΄.} Οοποογαῖπρ {818 ἀπ ἐπα ἔττο [Ὁ]]ουγίπρ' Οά 65, ἔπ Θομοσ 

Ἰἰαβὲ βᾶγβ, αὖσαι δὲ αἱ ὠῳδαὶ οὐκέτι Νεμεονίκαις εἰσὶ γεγραμμέναι" διὸ 

κεχωρισμέναι φέρονται" ἃπα Ἰπαρίπρ' ἔγοπα ἘΠιεἰτ ΡῈ πθγα] ἕθπον, {ΒΕΥ σετ- 

ταὶ μ]γ Ῥεϊοης ἕο {π6 ἐγκώμια οἵ Ῥιπάατ, ΤΊια ΟΠΪΥ τὰν οὗἁ Θχρ] δἰ πίηρ: 

186 οἰγοιτηβέδποθ οὗ {ποῖν Βοὶπρ' ἱπο!αἀδα διηοαρ [μ6 Νεπιθαπ Οά 68, τι 

ψΈΙΟΝ ἔμεν μὰν πὸ Ῥαγ Ιου ΘΟΠπθο θη, 18 [0 ΒΌΡΡοβα {πᾶξ [π8 ΝΥε- 

ΤΠ Π ὙγΟ 6 ΟΥΙΡῚΠΑΠν Ρ]ασαὰ αἴρθυ {πῸ ᾿Ἰβεμμηϊαπ Οάθ5, ἀπά {παῤ ἔπαβα 

ἔδιτθο, βίαηάϊπρ' δὲ ἐπ6 ἐπᾶὰ οἵ {π6 ςο]]εοίϊοη, ὑγεγα δοοι ἀθηία}}Υ Ὀ]επάεα 

νι ἐμοπ. ΤῊΒ υἹοίογσυ ΠΟγΘ Θουπηπηθηηογαίθα τγὰβ ὑτῸΠ δύ ΒΊΟΥ ΟΠ, πὶ 

τπ6 Ῥυτίδη ρᾶτηθβ ἔοιιπά θα Ὀγ Αἀτγαβίιβ βοη οἵ Ταϊαῖιβ, σγῃθπ μ6 βουσμς 

τοῖυρα ἴμεγθ, ὁπ θεΐηρ ἀγίνθη ἔτομη Αὐσοβ ΟΥ̓ Ηἷ8 τεθε]]Π]οῖιβ Βα] οἴ. 

Ηδποα ἔθε οΠΟσἃ] Ῥγοσθββίου 15 Τοργεβοπίθα ἃ5 ραββίπρ' ἔγοπι ΘΊΟγΟΙ ἴο 

ΟἸὨτομ 85᾽ μουβ6 ἴπ ΖΕ πᾶ. 

17. δῶκαν. ΤΆγθα 8υ}18}}]65 ἃγ8 βϑπογα}ν ὑγαπῦϊηρ δ {πΠ6 επά οἵ 

ἘΠὶβ γϑῦβο, νυ ΒΙοἢ 1 Πᾶνα βαρ] 1 Ὀγ δὴ τότε. [Πᾶνα 8180 ἔδκθῃ ἃννδῦ 

{πὲ σοτητηᾶ αἰτοῦ ᾿Εριφύλαν, πᾷ τολὰ δῶκαν ᾿Ἰπβέρδά οὗ δόντες, ἃῃα οοπ- 

. βἴσιιθ ἔπι: ὅτε δῶκαν Οἰκλείδᾳ γυναῖκα ᾿Ανδροδώμαντα ᾿Ἐριφύχαν 

ὡς ὅρκιον σισπὸν, σότε δὴ ἦσων μέγιστοι ξανθοκομιῶν Δαναῶν. ΤΩ 

Ὑγ80]6 βἰγιοίασο οἵ (Π6 ραββᾶσθ βίγοηον 6848 πὶ ἴο σοποὶθάθ ἐμᾶς 

ἘΠῚ5. 15 ἔμ σθημπα τϑϑάϊησ. ΒΟΟΚΙ τυτιζεβ μέγιστοι. δὴ πόθεν καί 

σοτ᾽, Ἰπάπιορα Ὀγ τΠ6 υγογάς οἵ {π6 ϑομο αβέ, ττμο βᾶγ8, ἐντεῦθεν δὴ καὶ 

εἰς τὰς Θήξας ποτὲ τὰς ἑπτασπύλους στράτευμω ἤγαγον" Ὀαυΐ, ἴῃ ΤΥ 

ΟΡ πἰοη, {815 δπθη θη 15 ποῦ Δ] οροίμο βαἰἰβίβοίζοτγ. 

938. Σώμασι πίαναν. ΤῊΘ Μ58. ἴῃ βΈποσαὶ πᾶνε σώμρεασ᾽ ἐπίαναν" 
Ῥὰξ ἴῃ ὁπ6 ἔπογ 15 ἔοι πα σώμασι ἐπίωανων, ἃπαὰ π᾿ Δποίμοσ, σώμασιν 

ἐσίανωαν. ἨἩδποθ] τοδὰ ῖ ΤἬοσβο, σώμασι πίαναν, ΜμῖοΒ ΒΟΘΚΗ 

Βιιρρεβίβ ἴῃ Ὦ15 ποίθβ, ὑπουρὴ ἴῃ Πὶβ ἑοχῦ ἢ6 ργθίειβ σώματ᾽ ἐπίαναν, 

1 γΒΙΟΝ Π6 15 Βυρροτίθα Ὀγ {πὸ ΒΒ ]Ἰαβέ. 

26. Περικλυμένου.} “Ῥεγϊοϊψηιετιι5 τγὰβ ϑὸπ οὗ Νορίυπο, ὈγῪ ΟἈΙογὶβ 

ἀδυρμίεν οἵ Τιγεβῖαβ Αὐ {ΠπῸ βίερε οἵ ΤμΈθῈΒ μ6 νγὰβ ορροξβθά ἱἷπ 
σομηδᾶῦ ἴο ΑἸΠΡὨΪᾶται8, νμ0, ἰδ ΔΡρθᾶγβ, Ὀϑὶπρ' Βαγὰ ργβββθ, τγὰβ ὁπ 

ἴμ6 ροϊπῦ οὗ {υγπὶηρ Πὶβ ὈΔ0Κ, ἃπά τνουἹὰ Βᾶνβ Ὀθθῃ ἀἰβΒοΠΟΌΓΑΡΙΥ 

5181}, μαὰ ποῦ δον ὁρρογίυ πον ἱπέογροβεά. 

40. ἙἙλώρου.} Αφοοτγάϊηρ᾽ ἕο Βοῖηθ, {π18 Ὀαξεϊθ οπ {πὸ Ὀδπκ5 οὗ ἐμ8 

Ἡδείογιβ, τυ Ἀθγθὶῃ ΟὨ ΓΟ μη 18 50 τη οἢ ἀἰδεϊπρ αἰβμοα Αἰτηβο ἢ, τγὰβ Τουρ μὲ 
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τὐῖτὰ ἐμ Οατεμασὶ πῖδπβ : δοοογάϊηρ ἰο οἴποτβ, στὰ ἔπ8 Ξυγϑοιιβ8 8 : 

ΒΟΙΝ ορ᾿ πῖομβ ἅτε τηθητοπϑα ὃν 86 Θ᾽. ΒΟ] ϊαϑέ, 

41. "Ἔνθα Ῥέας. ΑΙ] ἐπε Μ55. πᾶνε ἔνδ᾽ ᾿Αφείως" Ὀυξ ἐπ βοδο- 

᾿αβὲ τπθπέϊομϑ αἷξο ἔνδα Ῥείας" τ μοι ἱπάμπιοθβ τηθ ἕο Ρτγεῖον ἔνέα Ῥέας, 

ἘΒΟΙΡΉ, ἴπ 85 ἔτ 85 ἴδ8 τηθαῃὶηρ 15 σοποοτγηθά, 1 μου] σαῖμεσ Ὀ6 

1ποΠποά ἐο δἀορί ἔνδ᾽ ἔΑρεος. 
47. Οὐ μάν. ΤῈ σοτηπιοη τοϑάϊηρ, οὐκ ἔτ᾽, 1 σΟΏΒΙἋΕΓ ἴῃ ΕΥ̓ΘῪ 

τεβρθοῖ Ἑστόπεουϑ: 1 Βᾶγα ἐμογεΐοσγε βιιθξεζαϊεα οὐ μεζν" Ηδτμηδπη οἶνεβ 
ΒΩ 

οὐπῶωξ. 

ΤΕΝΤΗ ΝΕΜΕΑΝ ΟΕ. 

δ. πολλὰ δ᾽, ὡς Αἰγύπτῳ ἄρ᾽ ᾧκισαν.} 1 Βανγε ἔδιι5 σοτγθοίθα ἐμ 

Ῥτεβεπί ρᾶββᾶσθ, {6 υ508] τοδάϊης θεὶησ πολλὰ δ᾽ Αἰγύπτῳ κατώκι- 

σθεν, ΙΠΙΟΒ [Π6 βέγισΐατα οὗ ἔμ νϑγξα 4065 ποῖ δάτηϊξ. ΜΙγ οτηδπάβεοιμ 

18 ΞΕΓοΠΡῚΥ βυρροτγίοα Ὀγ {πὸ β΄ ΒΟ Ἰαϑὲ 8 ἱπίεγργοίδεϊοη : πολλὰ δ᾽ ἄν εἴη 

λέγειν, ὅπως ἐν τῇ Αἰγύπτω κατῳκίσθησαν πόλεις ὑπὸ τῶν τοῦ Ἔσπά- 

ῷου χειρῶν. ατίοιιβ ΟἴΒΟΓ Τοιη 4165 μάνα θθαπ ρτοροξεᾶ δγῪ ἔξ 6 οὐ το, 

Ῥαῦνν ἰηἰτοάυςεά πολλὰ δ᾽ Αἰγύπτῳ καλὰ ᾧκισεν, ΒΙΘΝ 18 ἀρρτονεὰ 

ἃπα τερεϊνεά ὈγῪ ΒύθΚη. Ηδγπθ, πολλὰ δ᾽ Αἰγύπτοιο κατῴκισεν" 

Ηεγιιᾶπη, πολλὰ δ Αἴγυπαον κάτα ᾧκισεν᾽ ΤΒίοτβομ βᾶγβ ἐῃδὲ 

Αἴγυπτον κάτα ἵδρυσεν ῬτΟΡΔΟΪΥ Ξἰοοά ἰπ {Π6 ἐοχέ, δπᾶ ἐπαΐ ὥκισεν 

ΤΑΔΥ Πᾶνα ὈΘΘΠ ἃ ΤΔΤΡΊΠΔ] ο]055. Βυιΐ ποπα οὗ {πεϑ8 τϑϑ ϊπρ8 ΞΘΘΠῚ5 

ἴο τ ἕο μᾶῦθ 850 πιθο ἔμπα Δρρθᾶγσδηςθ οὗ ργοοθθάϊηρ ἔτομα ἔμ δαΐθοῦ 

85 μαῦ ἩΈΙΟΒ 1 Πᾶνα σίνθη. 

14. Ὅσότ᾽.] 1 μεσ βυθβειξιίς ὁπότ᾽ ἴον ἐπεὶ, ἃ8 ἐμ τηθαπὶπρ ενῖ- 

ἀθπεῖν τοαυΐτεβ, 
18: ᾿Εναρ᾽, αὐτῷ “«᾽. ΑἸπιοβὶ 411 ἐμ ΔΙ55. Πᾶνα ἔναρεν. «ί οἱ, οἵ 

ΒΊΟΝ {πὸ τί μᾶ5 σϑπεῦα]ν Ὀδαπ Ομ θα 88 τ πθοαββᾶτυ : πὲ ἐἘ8 {γὰ8 

τοδαϊησ' 15 ἀου ὈΕ|ε85 ἔναρ᾽, αὐτῷ «᾿, οὗ τὶ ἢ ἐπαῦ οὗ ἐπε ΔΙΒ 5, την 

θα σοπβι εγβα ἃ σουτπ ρέ]οη. 
81. Τνώτ᾽ ἀείδω δ᾽ οἵ σε. ΤῊΪ8 σοοττεοίίοα, 1 πᾶνε ΠΕ6 ἀοιυθέ, 

Ταβέοσεβ ἐμε ἔγιια τεδάϊησ, τϊεμπουξ ἀερατγίϊπρ ἴὰτ ἔγοτη {86 τιϑιι8] ἑαχέ, 

ὙΓΒΙΘΉ, Ἠούγονεσ, 18 ὉΠΑΠΘΞΕΟΠΔΡΙν ἀεἴδοιϊνε. ΒΟΘΚΗ δορί Ηε- 

τηδηπ᾿Β σοπἸδοΐαγα, γνωτὰ Θειαίῳ τε καὶ ὅστις. 

41. Τιροΐποιο.1 1 Βᾶνα Βετε ἱπέγοάιοεά ἃ ἐγαπβροβιεϊοπ αἰ βογεπέ ἔσομαι 

τμδὲ οὗ ΒδοΚΕ, τι τεδάβ νικαφορίαις γὰρ ὅσαις ΤΙροίτοιο τόδ᾽ ἱπιποτρό- 

φον ἄστυ ϑάλησεν. ϑΟΠῚΕ ΒΙΟΝ ΤΕΠΊΘΑΥ 15 Πποοοββαγυ, ἰπ ογάον ἐμαΐ ἴΠ6 
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11π6 ΤηΔΥ ποῦ ἰοτγηϊμδίβ τυ! (Π 6 ἢγϑὺ 5γ}14}}]8 οὔ Προίσοιο, ἃπι Ἰπδάτηϊδ- 

51016 ἀἸν:βιομ, θυ τυ 1 οἢ 15 ἀπανοϊ 0 ]8 δοσοτάϊηρσ' το ἔπ6 δοτηπηοπ ἑδσέ, 

νικαφορίαις γὰρ ὅσαις ἱπποτρόφον ἄστν πὸ Ἱροίτοιο ϑάλησεν. ΤῊΘ 

τροτὰ σόδ᾽ ᾿πϑέοδῇ οὗ στὸ 15 βιισροβίθα θγ ἔπ Ἔχραπαίίοη οὗ ἔπ ΘΟ ΒΟΙἸαβέ - 

πόσαις γὰρ ἱπ'ποπροφίαις, φησὶν, αὕτη ἡ πόλις οὐκ ἔθαλεν ἣ τοῦ Τιροίπου. 

62. Ἡμένω.} 1 δάορῦ {π6 τεδάϊπρ ρσοροβοά Ὀγ ΤᾺ θσβοι, τυ Βῖ οι ἢ 

σΟμΒΙἀογ θεύξοι ἐμ8π ἀπ οὗὨ ΤΠ (Ὁ]]Ονγίηρ᾽ : ἥρμδενος, ἥμενον, ἡμοένος, ἡμέ- 
γνὼως, ΟΥ ἡμένους. 

156. Δ᾽ ὧν σέγγων. ΤῊδ σοπητηοι γοδάϊηρ᾽ 1 δὲ σέγγων, Ὀαξ 5 16 
ΨΕΓΒΘ ΤΟΟΊΪΓΟΒ ἃ ἸΟΠρ 50118}0]6, 1 πᾶνε μι σϑοοιγβα ἕο [18 σογγεοίίοη, 

ὙγΒ]ΟΒ, 1Π ΤΩΥ ΟΡΙ ΠΟ, 515. [86 ῥῬαββᾶρθ Ὀβέξεν (μὰπ δὴ σέγγων, ρῥτο- 

Ῥοββά Ὀν ϑομταϊα, ἀπ δάορίεα θγ τηϑην δἀϊίουβ. 
84. Θέλεις. ΤΠογδ. 185. ἀβια!ν Βουηθίμϊπο νγαπίϊηρ ἴπ 8 νθῦβε, 

ὙΒΙΘΝ 1 Πᾶνα ΒΌρρ] Ια ὈῪ τοϑηϊπρ ϑέλεις ναΐειν ἐμοὶ σύν «΄. ΤῊΘ 

ΒΟΒΟΙ ΙΒ 0᾽ 8 Ἰπ θυ ργθία το 1Β.: εἰ μὲν γὰρ σὸν ϑάνατον ἐκφυγὼν καὶ τὸ 

γῆρας τὸ ὀδυνηρὸν αὐτὸς βούλει σὸν οὐρωνὸν οἰκεῖν σὺν ἐμοὶ καὶ ᾿Αθηνῷᾷ 
καὶ ἴΑρει, ἔστι σοι σούτων μερίς. 

ΕΠΕΝΕΝΤΗ ΝΕΜΕΑΝ ΟΠΕ. 

ἡ. Σφι.Ἷ 1 ρτοο ἢ ΒΟΘΚΠ, γἘοῸ σογτθοῖβ σῷ, [ῸὉΓ σῷιν. 

9. Σὺν δίδοι.} 1 οοπδι ον {π Θουπτποη τϑδάϊπρ' πο 8 ἃ5 Ὀθαυὶηρ' αν ἀδηξ 
χρᾶυ 5 οὗ οοτταρίοη. ΒΥ ἱπύγοἀποίηρ σὺν δίδοι δόξᾳ ἱποίοδα οὗ ἀλλὰ 

σὺν δόξᾳ, διὰ περᾶσαι καὶ Ἰηδίοδά οἵ περάσαι σὺν, 1 ἃτῃ Ἱποϊηεα το 

ΤὨΪηΚ ἘΠ Ὁ 1 Πᾶνο βαὐβίδοίου!ν τοβέογθα ἐμθ ἐεσί, Τὴ ΞΟΒΟ]ἸΑβι᾽5 1π- 

τογρσοίαθϊοη οοἰ ποῖ 465 γΊἢ τὴν τοαάϊμο : παράσχου οὖν αὐτοῖς διανύσαι 

σὺν εὐδοξίᾳ τὴν πρυτανείαν καὶ σὺν ἀλύπῳ καρδίᾳ. 

18, Μορφᾷ.} ΒόΟΚΙΝ τυτὶθβ μορφὰν, θα 1 ῥτοῖογ τείαϊπίηρ ἔπ ἀδενα 
μἐορφᾷ, ἀπα τοδάϊηρ ἄλλους Ἰπβίοα οὗ ἄλλων. 

33. Νῦν γ᾽. 1 Πᾶνα βιιθβεϊεαξοα {815 ἵπ ᾿ἷδοα οὗ Χίων : οἵδ γβ δῆορξ 
Ῥδανν᾿ 5 οπθπάαίϊοη, μιν. 

ΕἸΒΒΤ ΙΒΤΉΜΙΑΝ ΟΕ. 

9. ᾿Ασχολίας ὑπέρτερον.] ογε ἱπιρογίαπέ ἐδατ απν οἶδεν οοδιρα- 

ἐΐοθ. ΤᾺΘ ροθῦ ἔπι Ἔχρυθββοβ Εἰμηβο] ἢ, θθοᾶιβθ, ὑγμθπ μ6 ἡπαογέοοῖ 

το τὺτῖτα 818 Οάθ, μ8 τϑὰβ δηραροά ἴῃ σοπηροβίπρ' ἴῸγ {Π6 ᾿πποϊίαπίβ οὗ 
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ὕεοβ, ἃ ρβῷαπ ἕο Πεδπ ΑΡΟΪ]ο, τυ ἘΙ Ἢ Ἠδ ροβέροποά, ἴῃ ογάει ἕο ἐθἷε- 

Ὀγαΐο ἔμ ν]οξοσυ οὗ Π15 σουηΐγυτωδη ἴπ ἔπ 8 5. πη] σΘΠΊ65, 

8, ᾿Αμφιρύτᾳ.} ὙΠδ Θοτηπιοη τοδαϊῃρ 15 ἀμφιρύτῳ, Ὀὰέ δοτια ΔΙ55, 

Βανίπρ ἀμφιῤῥύτῳᾳ, ΒδοΙΚα οοττεοίβ ἀμφιρύτᾳ, πα τοῖοτβ ἕο Ηοπιογ, 

Οἀγϑ5. 1. υ. 50, 199, Χ]]. υ. 388, νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ" χὶ. υ. 8935, Δίῃ ἐν 

ἀμφιρύτῃ. Ὑε ἅρτθὲ στ ΒΌΘΚΗ ἰπ ῥσεΐοσυϊηρ {18 τοδάϊησ, ἱμουρῈ 

ἔμο οἴμενγ αἷβο 15 πο αἰξορεῖμεγ γι τποὰῦ Ξιρρογὲ ἔγοτη Ηοτηεσ, 85 ἀρ- 

Ῥδᾶτβ τῸπη Ογββ, χῖσχ, υ. 173, καλὴ καὶ πίειρα, περίῤῥυτος. 

41. ᾿Αρετᾷ.} ὙΠ ΒΟΟΚΕ ττὰ τεῖε ἀρετῷ ἴπ ῥγεΐειεποθ ἰο ἀρετά. 
Οἱ {Π15 υγοτὰ ἔμ6 β΄. μο αϑὲ τοπηαγκϑ : ᾿Αρίσταρχος σὺν τῷ 1 γράφει καὶ 
περισπξ, καὶ ᾿Ατεικὴν δέχεται τὴν σύνταξιν, ἵν᾿ ἢ ὁ λόγος" εἰ τῇ ἀρετῇ 

κατάκειται πάντα τρόπον. 

ΒΞΕΟΟΝῸ ΙΒΤΉΜΙΠΑΝ ΟΒῈΕ.- 

1. Θρασύξουλε. ΤΗϊ5 Οὐδ τνᾶβ ξεπὸ (ο Ζγαβυδεῖτι5, στη, δοσογάϊπρ: 
ἕο ΒΟΠῚ6, τῦᾶϑ Ὀγοίμοσ, δοσοτγάϊηρ ἕο ΟἾΠΕΓΒ, 507π οὗ {ΠπῸ υἹοΐογ. 

ἡ. Μελίφθογγοι.] Ηργπα σοπ]εσξυτοα μελιφθόγγου, ὙΥΒΙΟΝ Πμὰ5 θθθα 

ΨΘΙΥ ΘΌΠΟΙΓΑΙΪΥ δαἀορίεα : Ὀυδ 50 ΔΓ ἔγοτα οὈ]βοῦπο 0 {π6 σοτηπιοα 

τεδαϊπρ μελίφθογγοι, 1 Ἔγεῃ ῥτεΐογ ᾿ξ ἴο {818 δπιθπάδίϊοα. Τῇ ἐὮτθα 

δρ᾿μοὲβ οὗ ἀσιδαὶ, 50 οβξηβῖνα ἰο οἵμβυβ, ἀρρεβᾶτ ἴο τῆθ, ἴπ ἐμε ροβίτἴοπ 

1π τυ ΒΙΟἢ ἔμπον Πογα βίαπά, ἕο Ὀ6 τίμιο ἃ Ὀθδυΐυ : τυ ῖ]ὲ 1 ἃπὶ ἔα, ἔτοπι 

Βεΐησ ρ᾽οαβοά τυῖτῃ μελιφόόγγου ποτὶ Τερψιχόρας. 

9. ᾿Εφίητί γε. 1 ρτεῖεγ γε ἴο σὸ δήορίεα Ὀγ Ηδυπθ, {ποιρῈ ποι εμεσ 

ἔμε ὁπθ ποὺ ἔμ οἵμιϑγ 15 ἴο Β6 ἔουιπά ἴπ ἐπ ΜΙ55.,, ΒΟ Βανο ἐφίητι 

σὠργείου. 

10. Ὃδῶν.} ΤῊΙΒ τγοτὰ 15 ἃπ δἀ!εοπ οὗ Ἡδγταδηπμ, ἩΨἘΙΟὮ 1 οοπ- 

ΒΙ46᾽ τα ἢ ΒΌΡΟτΙοΣ ἕο (μὲ οὗ ΑΒΙτνατάϊ, ττμο, Ῥοσδιβο βοιπθ ΜΙ55. 

πᾶνε ἀλαῤθείας θείας, στιῖεβ ἀλαδείας θεξς. Τὸ 15 ενἹάθπέ, μον- 

Ἔσασ, δἰπιοβέ δ ἔσβε βίσῃξ, ἔμπδξ θείως 15 ἃ) Ἕυσοσ οἵ {π6 δσοργίβέ, τυ ΒΙΟἢ 

ΤΩΔΥ͂ Πᾶνγ6 διΐξθῃ ἔγοιη ἃ σϑρϑεϊτοη οὗ (Π6 ἔτνο ἰαβὲ βυ}18 065 οἵ ἀλα- 

θείας. 

11. Χρήματα χρήματ᾽ ἀνήρ. ΤΆΙ5 τγᾶβ ἃ ξαυῖπρ οἵ Ατὶβέοάεμηιϑ οὗ 
ϑραγία, ὑυποτα ῬΙΠάδΥ 64}15 Ασρῖνθ, βᾶγβ {π6 Ξομο]Ἰαβὲ, Ὀθοδυβα ἡ πᾶσα 

Πελοπόννησος 'Αργος καλεῖται ὁμωνύμως τῇ πόλει. 

19. Κλειναῖς. Αἰέοτ ἘΠ15 τγοτά, Ηβυπο, τυ μουὲ δυςμοτὶεν ἔτοτα π6 

Μ85., δάά5 δ᾽, ἀπά ροϊπίβ ἔμβ ρβαββᾶσο ἔμυβ : ἀγλαΐαν καὶ τόξι" κλει- 

γῖς ὃ Ἔρεχθ. ΑἸΈΒΟΟΡΗ {π||8 οππθπάδίϊοπ μὰ8 Ῥθθπ ὙΟΤΥ͂ ΘΈΠΕΓΔΙΙΥ 
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δἀορέίοα, τγαὲ πᾶνε τεξαϊπθὰ τΠπ6 σομηταοπ ἰεχί, Ὁ Β]ο 15 ϑαρροτίοα ὈΥ 

188. 5 ΒΟ] Ἰαβ:᾽ 5 ἱπίογργοίδίϊοη.: 

ΤΗΙΒῸ ΙΒΤΉΜΠΙΑΝ ΟΡῈΕ. 

ΜΕΛΙΣΣΏ.} Ταῖβ Οἄδ ἰο 27εἰΐββιβ μὰβ θθθα πβιΆ}}Υ ἀἸνιἀοα ἱπέο 

ἔτνο, [86 ἔογπιοσ βπαϊπο νὴ τμ6 ἄτγϑῦ Ἐροάδ : θὲ 881 Ὧπὶ 58{|5864,, ἔγοπι 

Ἰῃΐογηϑὶ ργοοῖβ, (μὲ ἴδ οὐ βἼ παν ἐουπηθὰ θαξ οπ6, 1 μᾶνβ ξ]ουγοὰ ἐμοϑο 

80 σῖγα 1 ἴπ {παΐ 5Πᾶρ6. 

15. Κλεωνύμου. ΟἸεοτψηνια, ὁπ6 οἵ ΝΘ] Ἰββιιβ᾽ 5 Ῥαΐθγμ] δποδβίουβ, 

Ἠϊ5 ἐδίμογ θεὶπσ ΤαΙεβιδ 68. 

64. Θήρᾳ.} 1 ῥτείεγ 1818 ἴο ϑηρῶν οὐ ϑηρᾷ, {π6 τνογὰβ οἵ {μ8 ϑ6βο- 

Ἰϊαβὲ Βοϊηρ : καὶ σῇ μὲν τόλμῃ φησὶν αὐτὸν λέοντι ϑηρεύοντι ἰοικέναι. 

1 ἀο ποῦ {μῖπκ {μαξ {μ8 ρᾶββαρβ 15 τη οι πηργονεα ὈγῪ ΤὨΙΘτβο μ᾿ 5 τοδᾶ- 

ἴηρ: σπολμᾷν γὰρ εἰδὼς ϑυμὸν ἐριδρεμετᾶν ϑηρᾷ λεόντων. 

79. ᾿Αλεκσρᾶν.} ΤΕ ]εοίτα᾽ς σαΐε, ὁπ οἵ [Π6 δθύθῆ βαίεβ οὔ ΤΉΘΡΕβ, 

ὯΡΔΤ τ ΠἰΟἢ νῦᾶβ8 ἃ (6016 οἵ Ἡδγου]θβ, ἃπα 4150 ὅπ6 ββρΌ!οΒτα οἵ δῖ8 

- αἶρε ΟΠ] τοι ὈῪ Μεραγα ἀδιρμίογ οὗ Ογθομ, ννμο, δοοοτγάϊηα [0 ΒΟπΊΕ, 

ποτα ΚΠΠΘ4 Ὀν ΒΙἸπΠηΒ6]Ε, ἴῃ ἃ ῬΆΤΌΧΥ8ΠῚ οἵ τηδάπε58 οοοαϑιοπθᾶ ΒΥ {88 

τνγατῃ οὗ Τὰπο. ΑἹ {Π|5 βροῦ, ἔμπογαὶ στιξαβ ὑγοσα ρογίοστηθα ΔηΠῸΔΙ 

ἴῃ πὸ δυθηϊηρ. 

ἘἙΟ ΈΤΗ ΙΒΤΗΜΙΑΝ ΟΌΕ. 

1. Θεία. Ηεβιοά 4150 τβργεβεπίβ 7 εία ἃ5 {μ6 πιοέπετ οὗΓ ἐδιε διιπ, 

ΤΉρορ. υ, 8570 :-- 

Θεία δ᾽ Ἡέλιόν τε μέγαν, λαμπράν τε Σελήνην, 

Ἢώ Κ᾽, ἣ πάντεσσιν ἐπιχθονίοισι φαείνει, 

᾿Αϑδανάποις τε ϑεοῖς τοὶ Οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι, 

Τείναδ᾽, ὑποδμηθεῖσ᾽ Ὑπερίονος ἐν φιλότητι. 

18. δυλακίδα.7 Ῥλψίαοί65, ἴο ΨΜΒΟπὶ 15. Οἷα 15 ᾿Ἰπβουὶ θά, νγᾶβ 

οἵ {πὸ ἔδπηην οὗ ΟἸδοπίουβ. Ηδ τῦὰᾶβ β80η οἵ 1ᾶπηροη, ἃπα ὙΟΌΠρΟΣ 

Ῥτοῖμοῦ οὗ Ῥυίμθαβ, το συ μοπὶ [π6 δ ἢ Νδπιεαη Οἀε 15 δα ἀτοββοά. 

838. Πολυδεύκης. Ιπϑίοαα οἵ Πολυδεύκεος οΥ Ππολυδεύκευς, 1 ῥτοίοτ 
τσὶ τηρ τι ΑΒΙνατάς, ἔτομι {μ6 ΝΡ. Μ55,.; Πολυδεύκης. 

48. Ἔν ἄρει..} Βεοίεντίπρ τὸ [μ6 Ῥεγβίδῃ τσασγ 'π γΆΙΟ μα ΖΕ ρΊ- 

ποῖϑη5 5Βμοιγεά στεδξ γδοιγ ΒΥ 568 ; δῃὰ υγ8 ΤηΔΥ Θοποὶυάθ ἔτομι {Π18 
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Θσρτθββίοη, ἐμπδὲ [μ6 ργεβθηῦ ΟἿ 6 τγᾶβ τυτι θη ποῦ ἰοπρ αἴξ τα θαΐεὶς 
οὗ 8414 1|15. 

ΕἸΕΤΗ ΙΒΤΗΜΙΑΝ ΟΡΕ. 

33, Βουξόταν.} ΤΗ15 Ἔρ᾿ ἐμοὶ 15 ρίνεη ἕο ΑἸουόπθαβ, θεοδιιβ Π6 βἔοϊε 

6 οσβϑη οὗ ἐξ βι1π, ὑγΒΙΟΩ σγαγα δξίογυγαταβ [απ ἃντᾶν ἤτοι Εἶτα ὈΥ͂ 

Ηδτγουεβ. 

86. Κύρησε.} ΤῊΙΒ το ϊπρ 15 στθδῖν ργθίθγαθ]8 (0 κήρυξε, κάρυξε, 
ΟΥ χκάρυσσε, πὰ ἅστεοθβ τῦῖτῃ π6 ΘοΟΒΟ]Ιαβί᾿ 8 Ἱπίεγργείαξιοπ : ἔτυχεν 
ἀνευρεῖν εὐωχούμενον σὸν Τελαμῶνα. 

45. ᾿Εριδοίας. Ἐτίδαα, ὈΥ οἴμοῦβ 681164 Ῥογιθαα, νγὰβ ἀδυσβίεσ οὗ 
ΑἸοδίμου5, Ξξοπ οὗ Ῥεῖορβ, ἀπὰ Κιηρ οἵ δίεραγα. 

58. Κέκλετ᾽. ΤΒ15 τϑδαϊπρ,, τυ Βοἢ 15 ἔοιιπα 1π 8}} (μΠ6 Μ|55., 15,1 

Βᾶνβ πὸ ἀουδέ, {π6 σϑπυὶπθα οπΠ6. ΔΘ πομίμοπ᾽ 5 σοπ]θοίατα κέκλευ, ἃ 

ἀϊα]οοίίο ἔοσπι οὗ κέκλεο, 15 δθορίοα ὈγῪ Ηξδνπο. 

57. "Ἤλυθον.} 1 ῥτοίεσ. {Π15 δπιθπαδέϊοπ 0 ἦλθον ὦ, Ρτοροβθᾶ θγῪ 
Ηδγῖπϑημ, ἃπα δἀορίοα ὈΥ πιδπΥ βὐϊζοτβ. 

58. Εὐθυμένει.1 Εἰπέ ψηιεηιε5 ν᾽ 5 ππο]6, ὈΥ [Π6 πιο μοτ᾿ 5 5146, οὗ δ υ- 

ἐΐιεα3 ἀτπιὰ Τλψίαοϊαεβ ; πὰ Ζἠεπιϊβέζιι5, ταθηἐϊομβα ἃ 11{{|6 ἔδγίμεσ ἄοννη, 

τγαβ [τ μεγ οἵ ΕΠ Υ ΠΊ6Π68, 

ΞΙΧΤΗ ΙΒΤΗΜΙΑΝ ΟΕ. 

αν 5 ΝΕ, 
19. “Ανίκ᾽ ἄρ᾽ ὀρθῷ. ΤΠε τϑδάϊησ ἁνίκ᾽ ὀρθῷ ποῖ 5βδεβέγιπσ [Π6 τηθέγο, 

ΘΟΒταϊα ᾿πίτοάιςορα ἁνίκα ὀρθῷ, γΥ ἈΪοπ Ῥυοάποεβ ἃ Εἰαΐιβ, ὙΥΊΓμ ΒΟΘΚΉ, 

τπογοίοσθ, 1 δορί Ηθυπο᾽β οοπ]θοΐιτο, ἅνίκ᾽ ἄρ᾽ ὀρθῷ, 5ἴποβ 16 15 ψευΥ 

ῬτΟθΔ40]6 ἐμπαῦ ἐμ 1π|018] 5.110 ]6 οὗ ὀρθῷ ἀρβογθβαᾷ ἄρ᾽. Α5 βοπιεὲ ΜΙ55, 

πα οαγὶν εὐϊεοπβ μάνα οὕνεκ᾽ ὀρθῶ, ἀπὰ οὕνεκα ὀρθῷ, ἹΒΙΕΓΞΟᾺ τντὶξεβ 

οὕνεκεν ὀρθῷ. 
90, Σύ γ᾽. ον σὺν 1 μετα οοττοοῖ σύ γ᾽, τν ΒΙΘΒ ἰβ πὸ ἄουθε ἐμὲ ρο- 

παΐπο τοδάϊηρ. ΟΥΠθύβ, ποῦ ρϑγοεϊνὶηρ {Π15, Πᾶγ 6 ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΤΙ ν᾽ ομαπσοά 

ἔπειτ᾽ ἐν ἱπίο ἔπειτεν, οὐ ἔπειτ᾽ ἄρ᾽. 

98. Αἰνὸν ἄγων.) 1 Βᾶνε πιδά6 [Π]5 οογγθοίϊομ, Ὀθοϑιιβα {Π 6 ΘΟΤΏΤΠΟΠ. 

τοϑάϊπρ ἀμύνων ΥἹἱο]αίεβ ἔμ τηθίτο, Μδην Οὔ απιεπάϑεϊοῃβ οὗ [815 

Ῥᾶββᾶσθ Βα θ6Ὲπ ῥσοροξβᾶ, οὗ νυν Β]Οἢ {Π|6 ΟὨ]Υ ΟΠ6 1 ξομ 5: 46γ ἀββθσυῖης 

οὗἉ ποίξϊςβ 15 ἐπαῦ οἵ Τ᾿ ΙΘγβοι; γγμο τεϑάβ λοιγὸν ἄντα φέρων. 
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51. Διοδόσοιο π'αϊ.} ϑοη ὁ Πϊοαοέι8, ἀποὶς οὗ ὅπ νἱοίου τν ποτα 

ἴδ Πὰβ 7ιι8ὅ τηθῃυ]οποα, 

51. Πύθιον. ΤῊΪΒ ΘΧοθ]θμξ σουτθούϊοη θε]οηρ5 ἕο Ἡθττπᾶπη. 

ΞΕΥΕΝΤΗ Ι5ΤΉΜΙΑΝ ΟΒΕ. 

8. ᾿Ανεγειρέσω.} ΤῊΪΒ 15 Ἡογπηὰ π᾿ Β σΟΥΤΘοῦϊομ, [Π|6 ΘΟΙΠΠΊΟΙ ΓΘ Πρ’ 

Ῥεῖηρ ἀοβοϊοπε ἴπ ἃ 50114016, ΘΟΒΠΙα τοϑβ συναγειρέτω, ἀπα Βεπεάϊοέ, 
διεγειρέτω. 

14. Σκοσεῖν.] Α8. Π γϑυβα 15 Ἱπηρουβδοί, τσ πᾶν τιθα ΤΆ ΘΓΒΟΝ 
δῇἀοὰ (15 τνογὰ ἔγοτη {πὸ ΘΠ] αβῦ, νυν ]ιοβα Ἔχ ρ]απδίϊομ 15: σιῶν δὲ σπροσ- 

ἥκει σὸ παρὰ πόδας πρᾶγμα σκοπεῖν καὶ εὖ διωτιθένα. ἨἩθτιπδπη 

ῬΓΟΡΟΞ6Β πέλει 

84. "Οπ᾽ ἄκουσαν. ΤΠδ σοτηπιοπ ἑοχῦ τϑαυϊτπρ' οπηθπἀαίίοη, 1 Πᾶνα 

Ἰηιτοάπσρα 6118 σοπ]θούιτα, Ὁ ΒΙΟᾺ 1 {ΠῚΠῚΚ Ῥυθέθγαθ]8 ἴο δὴν οὗ {86 ζ0]- 

Ἰονγίηρ : ἐπάκουσαν, ἐσάκουσαν, οΥ ἄρ᾽ ἄκουσαν, οΥ ΒδΟΙΚΒ συνίευν. 

ἔειπεν δ᾽, τὺ ΒΊΟΝ 15 501] ταοσα Ὀ0] ἃ ἀπά ᾿τργο 80 ]6. 

86. Πατέρος.] ΒδΟΚΙ Πογα τοπιθάϊοβ {ΠπΠ6 πηδίγα ΒΥ δἀαϊπρ οἱ δἴϊεν 
ψόνον" θαῦ 1 {π|πῖκ 16 Ῥεύξον, νὰ ΑΜ] ννατάς, 0 τῖία πατέρος, ἀτια 

ἐπίογομδηρδ 1δ ἢ γόνον. 

88. Δί γε. Εογ ΒΊΟἢ οὔοβ μᾶνα Δί σε. 

41. ᾽Ἢδ᾽ "Αρει. Τῆο Νρᾶρ. Μ585, Βανε καὶ ΓΑρει" ψΉαπος 1 οοττοοῦ 
ἠδ᾽ "Αρει. ἨΗδργιηδπη Ρ]8 65 χεῖρας Ὀεΐογο "Αρεῖν ἀπά ΒΟΘΚΒ, ἴο ἀνοϊὰ 

6 Εἰαΐιι8, ὙγΥῖτ65 χεῖρας "Αρεΐ σ΄. 

42. Πηλεῖ ὀπάσαι ϑεόμορον. ΤῊ]5 τοδαϊπρ' 88 οτάεν οὗ {με υγογὰβ 

86 δἀορίοα ἴῃ οτάον [0 γθουν [Π6 τηθέτθ. ΕῸΓ {Π6 ΒΔΠ18 στϑᾶβοῃ; ὑ. 44, 

1 μυῦ φασ᾽ ἱπ ἔπ ῥ]ασε οἵ σεν δπ4, ἴπ {{|ὸ σόοοπὶ οὗ ἐπ οσιηοσ, 1 8}8- 

βιαίας περ. ΟΥΠΟΥβ, 1π ΤῊΥ ΟΡ Πΐοη, ἀονιαΐθ σδέμϑι (00 Τῇ 0 ἔγοπι 

ἘΠπ|6 σοτητηοη ἰοχὺ γι ποις βυἤοῖοπε δα μουν, δαϊθῖπο : Πηλέϊ γάμον 

Θεόμορον ὀπάσσαι γέρας Αἰακίδᾳ, “Οντ᾽ εὐσεδέστωτον φάτις ᾿Ιωλκοῦ 

τράφειν πεδίον. 

68. “Ἑλικώνιαι σ'αρθένοι. Τὴ Ἡεϊεοπϊαη πιαϊά5, ἐπαΐ 8) ἐμ Μίυξες 

Ἰαπιθπῦϊηρ ἐμ6 ἀθαίι οὐὁἨ Α Ὁ Π11165, οὗ τ ΕἸ ἢ τη ΘΒ 01. 15 αἶβο πιδάβ πὶ π6 

Οὐγϑ5. χχὶν. υ. 60 :-- ( 

Μοῦσαι δ᾽ ἐννέα πᾶσαι, ἀμειξόμενωι ὃπὶ καλῇ, 

Θρήνεον. 
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65. Τότ᾽.] ΒΟΘΚ᾽ 5 οουτθοίϊομ 18 ἔδοξ᾽ ἄρα τόδ᾽" Ὀυὲ τότ᾽, γἈ]οἷι σοτ- 

τεβροπάβς ἐο καὶ νῦν, Δρρβᾶγβ ἕο τὴ Ῥγθίθσα!θ, πὰ ἴο υἱϑὶ ἃ ἃ πποτο 

501 Έ4 Ὁ]6 πιθδηϊησ, 

ΕΒΑΘΜΈΕΝΤΚ. 

ΕΠΕΒῚΤ ΟΕ ΤΗΕ ὈΙΤΗΥΒΑΜΒΙΟΒ. 

1. ᾿Ἐπέλασεν. ΤῊΙΒ σογγθοιομ, 1 ἅτη πο] ]ποα ἴο ἐπὶ, τοβίοσϑβ ἔμ 6 

ἔτι τβδάίησ. (ΟΟΓΩΠΊΟΗΪΥ ἀλόχῳ ποτὲ ϑωρηχθεὶς ἐπ᾿ ἀλλοτρίᾳ. ϑοῖαθ 

στὶς ἐπέχεεν ἀλλότρια, οΥ ἐπέχραεν ἀλλοτρίᾳ" διά ΤὨΙΕΓΞΟΙ οθη- 
Ἰβοίιτοβ ἐπέπεσεν ἀλλοτρίᾳ. 

ἘἙΟΈΤΗ ΟΕ ΤΗΕ ΗΥΡΟΒΟΗΕΒΜΑΤΑ. 

1. Ἐμῶν γε μέτρον. ἴὔϑυλ!γ, τί πολύσκοπ᾽ ἐμῆς ϑεῶ μ᾽ ἄτερ ὁμ- 

μάτων. ΒΟΟΚΉ τϑδᾶϑ, σί, πολύσκοπ᾽, ἐμαῖς ϑέαις μὠξτρ᾽ ὀμμάτων. Βυξ 

ἔτοτα {με τγοτάβ οἵ ῬὨΠ]οβίσαξιιβ, Ἐρίβε, 72, κάκεῖνό σου κατὰ Πίνδαρον 

πὸ τὴν ἀκτῖνα τὴν ἀπὸ σοῦ πηδῶσαν εἶναι τῶν ἐμῶν ὀῥθαλμῶν μέτρα, 

1 πὶ ἀϊβροβθά ἕο {πὶπκ {πᾶῦ [86 ῬτΌΡΕῚ τεδαϊηρ 15 ἐπα τΥ οι 1 μᾶγα 

Ἰπίτοάυςεά, 

ἘἙἘΟ ΈΆΤΗ ΟΕ ΤΗΕ ἘΝΟΟΜΙΑ, 

1. Ὑρνεῖσθαί γ᾽ ἐραταῖσιν.) ΤᾺ6 οοπιπποπ ἰεσί, ὑμνεῖσθαι καλλί- 

σπαις ἀοιδαῖς, Ὀεϊηρ' τη ΔΗ} Ὀ5Ε]ν σοττρέ, 1 μάνα τοιηθαϊθα {μ6 ἀείδος οὗ 

με χηδέγο ΒΥ Ξιιδβεϊταξιπρ γ᾽ ἐρα ταῖσιν ἴον καλλίσσαις. 

9, Ῥηθὲν εἰ. ΤῊ6 ἀϑ08] τεδαϊπρ' 15 τοῦτο γὰρ ἀθανάτοις τιμαῖς πο- 

σιψαύει μόνον ῥηθέν" ΒΌΟΘΚΗ, [Ὀ]ΟννΊηρ {μ6 βιισοϑβέϊομ οὗ Βοίμε, ρυΐβ 

ῥηθὲν τη Ὀτδοκεῖβ, 88 ἸΠΠΘΟΘβξατυ : θαΐ 1 866 ἼῸ ΟσΟΔΒΙΟΙ ῸΓ το- 

Ἰθοῦπρ ἴδ. 1 τίθοῦ ἀΐβρεπβθ ν] ἢ τοῦτο γὰρ, ὙΓὨΙΟΘΝ 1 ΠΟΠΒΙΔοΓ 85 ἃ 

ΤΟΥΘΊΠΑ] σ]ο55, ἀπ δ]ίε {Ππ6 ροβιτοη οἵ ῥηθέν. ὍΠπε τηθᾶπιηρ οἵ τΠῈ 

Ῥάξβασθ, δοσοταϊηρ' (0 ΤΙῪ τοδϊπι., την ὈΒ ΕΧΡΙοββρα {{ι|8: πρέπει τοῖς 



9394. ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΡΙΝΘΑΒ. 

ἐσθλοῖς πὸ ὑμνεῖσθαι ἐν ἐρασταῖς ἀοιδαῖς, ἐπεὶ μόνον σὸ ῥηθὲν σπροσψαύει 

ταῖς τῆς ἀθανασίας τιμαῖς, καλὸν δὲ ἔργον ἐπιλασθὲν, {πὲ 15, σὸ μὴ 

ῥηθὲν ϑνήσκει. 

ΒΕΟΟΝῺῸ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΙΙΑ. 

Προσώπου. ΑπΟΙΒΕΓ το ϊηρ 18, ἀκ σῖνώς σις ὄσσων μαρμαριζοίσας. 

Πρός «σ᾽. ΟΥμειῖβ τοδά πρὸς δ΄. 

᾿ομφᾶς.} Οοταπιοηὶγ, ἀλλ᾽ ἐγὼ δ᾽ ἕκατι τᾶς κηρὸς ὥς, π᾿ τ ΕΪΟᾺ 

ΠΟΤΕ 15 Βουῃθί προ νυδηδίηρ. 1 Πᾶνα Βυρρ] θα ἐμ6 ἀβἤοίθπου ὈῪ δἀάϊπρ 

{πε νγογὰβ ὀμῷξς ἀπά γλυκείας. ΒΟΟΚΗ τοϑάβ ἀλλ᾽ ἐγὼ [ὥρας] ἕχατι 

σᾶς [ποθεινᾷς] κηρὸς ὥς. 

9. Πόνος γ᾽ ἁξρᾶν μελισσᾶν. Ἰηβίεδα οὗἉ [Π686 Ὑγογ 438, γγ1Ὲ ΘΟΓΠΤΠΟΏΪΥ͂ 

Βηὰ ἑλεκρὰν μέλισσαν, ἃπα νᾶτίοιιβ δ[ίοπηρίθ πᾶνε θθθπ τηδβ 0 οογγθοῖ 

86 τεχΐ, ποπα οὗ νυ] ἢ ἅτα δα βέδοίοσυ. ΒΟσΚὮ τϑϑάβ ἐλαιηρᾶν μελισ- 

σᾶν. ΑὐοοχΙαΙηρ' [0 τὴν επιθπάδέϊοη, [π6 οοπδέγιοεομ οὗ ἐμ6 τν 0] Ρ85- 

Βᾶσ 15: ἀλλ᾽ ἔγωγε, εὖτ᾽ ἂν ἴδω ἐς νεόγυιον ἥθαν παίδων, δα χϑεὶς ἕκατι 

95 ὅπ ἰὸ 

΄ω. ΄ 9 -“ ΄ ε εΥ̓ « ΄ “- ε - - 

τὰς γλυκείας ὑμῴῷας τάκομαι ὡς κηρὸς ὁ πόνος τῶν ἁξρᾶν μελισσῶν. 

ΒΕΟΟΝῸ ΟΕ ΤΗΕ ΤΗΒΕΝΙ. 

1. ΤῈ δέκονται.) 1 Βᾶνε δά Δ {ῃεβα τγογάβ (ο Ε]1 ὰρ ἃ Ὀ]ΔΠΙ δὔίεγ 

λυσίπονον. ὙΠ {Π6 βᾶτπθ νἱονῦ, Ηδγιηᾶππ ΒῸΡρ] 165 [μετανίσσονται]), 
Ῥὰΐ {815 Θπιθη ἀδίϊοη οῖναβ ἃ 5.11 016 γα ῦμοῦ ἔ00 τηπο. 

ΒΞΕΨΕΝΤΗ ΟΕ ΤΗΕ ΤΗΒΕΝΙ. 

2. Κοινάν.} 1 πᾶνε ἃἀά]δθαὰ {18 τγογὰ ἴοσ {μ6 88Κ6 οὗ ἔπ τηβέγε. 

ΒΟΟΘΚΒ οα {Π6 βᾶπι δοοοιπὲ 8445 [κεῖνος]. 

ΤΗΙΒΤΥ-ΝΊΝΤΗ ΟΕ ΤῊΕ ὕΝΟΕΒΈΤΑΙΝ ΟΌΕΚ. 

1. ᾿Αχρεῖον.] ὙΠ ΒΟΘΚΕ 1 πτῖδα ἀχρεῖον ἰπϑξεδά οὗὐἨ ἀρχαῖον, πᾶ 

1 ἀρτϑὰ 1} μὴ 1Π ἸΟΪΠΪπρ᾽ ΤΟ μον [μ6 ἔνψο ἔτᾶστηθπέβ οὗ νυ ΒΙΟ {815 
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Ῥίεσβ 18 φοτηροξθα, 88 ἔπευ σοπβύιζαζε ἃπ Θπϊγα ἀπά εἰθσαπέ ξέσορμθ. 1 
ξορᾶγδΐθ ἔμϑτα ΕΥ̓͂ ἃ ἀδ3}, τηθγο]ν ἴο αἰβεϊ συ 88 {Ποῖα ἕο ἢ δγα οἵ δε 

τοϑάογ. 

ΕἘΠΕΤΥ-ΕΟ ΕΈΤΗ ΟΕ ΤΗΕ ὕὈΝΟΕΕΤΑΙΝ ΟΌΕΞ. 

1. Θεμίσσων σεμνοί. ΤῊΘ ΘΟΙΏΠΊΟΠ τϑδάϊπρ 15 ϑεριστῶν ὕμνων μάν- 

τιες, ὙΓΒΊΟΝ 1 ΘΟΠΒΙ ΘΓ σογγιρέ, ἃπα σογγθοῦ ϑερίστων σεμνοὶ μάντιες. 

ΤῊ τνοτὰ ϑεμίστων 18 ΞΥΠΟΠΥΊΠΟΙΙΒ Ὑγ] ἢ χρησμῶν. 

ΒΙΧΤΥ-ΝΊΝΤΗ ΟΕ ΤΗΕ ὕὉΝΟΕΈΤΑΙΝ ΟΠΕΞ. 

1. πολλαῖς. 1 Πᾶνε Ὑπουρῃῦ Ῥτορεγ ἴο 84 ἃ [815 σγουὰ, τυβὶοι ῥτο- 

ὈΔΌΙΪΥ νγαβ ἀγορέ ἔγοπι {πὸ ἑεχὺ Ὀγ. δοοιἀθηΐ. 

ΒΞΕΨΕΝΤΥ-ΘΒΕΘΟΝῸ ΟΕ ΤΗΕ ὕὉΝΟΕΕΤΑΙΝ ΟὈΕΞ. 

1. Τοὺς δ᾽.71 Πᾶν Ξυρρ!οα ἐμ656 υγου8 ἰο φοπηρείε [πε τπεῖτο. ἴξ 

15 ποῦ ἹπηρΓΟ Δ Ό]6 ἐπδὺ ΠΟῪ τγο 8 ΟΥἿ σῚ ΠΆ}}Κ ᾿π {86 ἰαχέ. 

ΞΕΨΕΝΤΥ-ΕΟΈΤΗ ΟΕ ΤΗΕΒΕ ὕΝΟΕΈΕΤΑΙΝ ΟΌΕΞΒ. 

1. Φιλοσιμίαν.} 1 τυτῖξα 5: ΡΥ φιλοτιμίαν, πὰ πού ἄγαν Φιλοτι- 

μίαν, ἃ8 15 5.18} γ ἄοπο, Ὀδοᾶτιβα 1 ΘΟ π5146γ ἔπ6 τγοτ ἄγαν 85 ργοοθθαϊης 

ἔτοια Ῥ] αἴας, 80 5ᾶγ5: χαλεπώτατοι δὲ ἄγαν Φ:ιλοτιμίαν μνώ- 

μενοι ἐν πόλεσιν ἄνδρ ες ἢ στάσιν, ἄλγος ἐμφανὲς, κατὰ 

Πίνδαρον" μαὲ 15, ἄγαν χαλεποί εἶσι, καὶ κατὰ Πίνδαρον, ἄλγος ἐμ- 
Ἂν Ἐ; 5 - ," ᾽ὔ ΄ ,Ν ΕᾺ ΄ 

φανες οἱ ἐν ταις πόλεσι Φιλοτιμίων μινώρενοι ἄνδρες ἡ στώσιν. 

ΕΙΘΑΗΤΥ-ΕΙΟΉΤΗ ΟΕ ΤΗΕΒΕ ὕὙΝΟΕΕΤΑΙΝ ΟΠΕΞ. 

Ὡ. ΤΙιρόσδε.} 1 ττῖϊε πρόσθε τὰ ΒΌΘΚΙ, ᾿πβίοδα οὗ [88 σοτηπιου 

πρός. 
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ΝΙΝΕΤΙΕΤΗ ΟΕ ΤΗῈ ὕὙΝΟΕΕΤΑΙ͂Ν ὉΡΈΕΞ. 

8. Τ᾿ ἀμπεμφέέντα.] 1 ἴδε] ἃ βίτοπρ Ρεγβιδβίοπ ἐμαὶ ἐπ18 διηθηἀαίϊομ 

τοβίοτεβ ἴῃ ραββᾶσε ἴο 18 Ἰῃξορτιγ. ἘΠῸ δοτηπιοπ τϑάϊπρ 18 λαρο- 

πευθέντα, σΜΒΙΟΒ ἰδ ἀπαιθβθοπαυϊν οοτταρύ. ΤῈ ῥσοπυποίδεϊοπ οὗ 

λαμπευθέντα δπιὰ γ᾽ ἀμπεμφθέντα 15 ἐχδοῖὶν {μ6 5ᾶπιθ, Ἔχοθρέϊπρ' πα 

Ἰηϊεῖαὶ βου οὗ Δ πᾶ Γ,, ἀπᾷ ἰδ 18 φοπβθαπθπίὶν θᾶϑν ἴο δοοοιιπῦ ἴοσ ἐπα 

διγοσ. Ὑαπουβ δἰξεπιρίβ μᾶνα θθοη τηϑάθ ὈῪ ργεοθαϊπρ οἀϊίοτβ ἕο οογ- 

τϑοῖ ἔμ ρᾶββᾶρθ, θαΐ (Πδν ἀο ποῖ ἀρρθὰγ ἴο τὴ8 [0 ἄββεσγβ ρδυθου δ 

ΘΠΌΤΗΘΓΔΈΙΟΏ. ᾿ 

ΕΙΝῚ5. 

ῬΕΙΝΤΕ. ΑΤ ΤΗΕ ὈΝΙΥΕΉΒΙΤΥ ΡΒΕΒ55, 

ΕΠΙΝΒΌΞΚΟΗ. 
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